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Kas Girdėt?
Užėjo laikas pakiltos ir var
ginimo savo kūno. Laikas vi
siems susilaikyte nog visokiu
linksmybių o ypatingai nog
girtavimo.

(E. TERED^AT TĮIB^ MAHANOV t n V PA^ posl OFFICE)

“Ne reike iszaiszkineti, kad
daugelis kasikiu virszinykai
lengviau atsiduso kada dagirsta, jog tiktai vargingas anglekasis likos užmusztas ome vie
nas isz požeminiu mulu, nes
pigiau yra gauti anglekasi
prie darbo ne kaip mula.”—
Teip kalbėjo Rev. W. B.
Beach D. D. prabaszczius bažnyczios “Giaro Piemens” isz
G een Ridge ant susirinkimo
kunygu Scrantone, Pa.— Zodžei daktaro yra teisingi, nes
ne karta davėsi girdėti panaszus žodžius isz lupu bosu.
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Kun. Petras Abromaitis Mirė.

IszAmeriKos.
Konia visa szeiinyna Gorackiu sudege.

Barnis priežaste žudinstos

Isz Visu Szaliu. Isz LietuviszKa
Kajrpela.
Szventvagysta.

Cleveland, Ohio.— Antanas
Szeszczikas susibaręs su savo
paezia, pagriebė bvirtva per
pjovė giarkle savo kudykiui
po tam užklupo ant paezios
mirtinai pažeisdamas jiaja
Iszpildes bjauru darba pats
sau perpjovė gerkle ir kaip
rodos isz to numirs.

Stanislavavas, Galicije. —
Ana nedelia insigavo vagis in
bažnyczia kaime Posieczna, isz
emias paveiksią Szv. P. Mari
jos supjaustė ant szmoteliu ir
inmete in grabe. Toliaus su
laužė križiu. Isztirinejimas pa
Kun. Paukszta turės ap rode buk tai buvo darbas palicijanto Jono Pulmackio.
leisti Amerika.

Lansing Ohio — Darbai
pradėjo gerai eit.
— Lietuviu mažas būrelis.
skoliname ant pirmo morpcio i
f Per nupuolimą akmens
i mokame aut sudėtu pir.ę,
kasyklose, likosi užmusztas
LAIDOTUVES BUS SZENADORI RITO
klerkus katrie kalta LįfoįJ
Leonas Czernauckas, a. a. paė
Kokia tai žmogelis kalba
lavokiszkai, Ru-isrkai, Voksj
jo isz Kauno gub., Raseinių
buk žmoniszka veisle yra su
Panedelio vakara api vie- nesutikams ir visoki ergelei li
pav. Batakoniu volos., a.a. pa
virszum 170,000 metu sena.—
nuolekta valanda mieste Mi kos isz ten perkeltu po tiek
saneszaautTOOtakttaciiaiolaiui.
liko dideleme nuliudime pa
Bet da toji veisle turi daug
metu
pasekmingo
darbszavimo
nersville, Pa. mirė kunygas
,vo pinigai tau uždirba lupų
Paliko 81.220,000 del
ezia ir dvi dukteres ir viena
Pittsburg, Pa.— Apasztadel iszsimokinimo.
Petras Abromaitis, vienas isz in Makanoju o vėliaus net in
lenta už tavo pinigus sutatingį
vargszu.
broli, a. a. buvo doras žmogus
liszkas delegatas D. Falconio,
seniausiu lietuviszku kunygu Minersville kur ir užbaigė sa
prisiuntė kunygui Viktoriui
Parižius.— Augustas Lont- ir per ilgus metus skaitytojas
Nog 1820 lig 1910 meto
Amerike, isz priežasties plau- vo gyvenimą paneszdamas
Paukszta gromata raszita an- refil, kuris gyme iszvargingu “Saules” Lai buna jam leng
pribuvo in Suvienitus Steitus
cziu ligos. A. a. kunygas Ab tiek vargo del katalikiszkos
gliszkai kuri teip skamba:
tėvu o vėliaus pasiliko vienas va szioi svetima žemele.
27,894,293 atejviu. Nog 1776
bažnyczios.
romaitis
pribuvo
in
Amerika
IEKTOREI SZITO BmOUUC-.
Sausio menesije pribuvo in
lig
1820
apskaito
atejvius
ant
26
metus
adgalios,
iszsiszvenD. M. GRAHAM.
“Apasztaliszka delegacije isz turtingiausiu francuziszku
Amerika 55,n48 atejviu. PriWestville Ill — Darbai
IEWICZ.
M1CHAH
spekulantu Rosijoi, mirė ana
250,000; per ka isz viso gy liginant taji skaitli prie kitu tino ant kunygo turėdamas 24
Suvienituosia Steituosia Sziaupovalei eina, nekurios szapos
; ISAVICZ.
JOK BESI
diena.
Priek
tam
paliko
daug
vent ju Su v. Steitu užaugo metu, tai suvis mažai. Matyt metus o tarnavo Dievui per 32
riniam Amerike No. 7038 d.
KAIER.
TM FILL'S
dirba po 2 ir 3 dienas ant ne
del visokiu universitetu.
acziu atejvystei suvirszum 28 žmonis pasibaisėjo keliauti isz metus. Turėjo 56 metus am
HEYER.
W.J.SM.
1811, uliezia Baltimore, Wa
dėlios isz kitur pribuvusiu
ASAM.
1605 MEl
mtlionus dusziu. Isz to duoda priežasties teip rustu tiesu emi žiaus. Paėjo isz Suvalkų gu
Tamsybe vokietes.
shington, D. C.
daugybe yra bet darbas sun
raCHUL
DASIHt.®
si matyt kam Suv. Steitai tu gracijos valdžios,
bernijos, Kalvarijos pavieto,
Hagenas, Vestfalije.— Czio ku gaut.
Monsignoriau ir Pone.
ri būti dėkingos už galybia,
Saltinyku kaimo, Krosnos gmi
— 20 d. Vasario Atsiskyrė
“Atkreipiu atyda ant se- nais gyveno turtinga naszle
tik emigracijos valdže prispauno
ir
Krosnos
parapijos.
Pali

Jago kas geidže parsitrauk
su kuria susipažino 42 metu su szuom svietu, duktė Veroni
kaneziu
dvieju
dokumentu,
ku
dineja atejvvsta ir uždeda ant ti savo gymines in Amer ka, ko viena broli Juozą kuris yra
senumo Zigmuntas o supratęs, ka pp. Vinco Lucko, gyme
rios prisiuntė! man su savo
jiu visokius jungus.
kurie yra seni arba netinkami daktaru Baltimoreja ir trijog motere yra labai lengvaty- 8d. Vasario, ir likosi palaido
gromata isz 16 dienos p. m.”
<oler, Lietuvis ūyfc
užsidirbti ant maisto czionais, pus-brolius Vinca, An ana ii
ke “apsireiszke” jiai kaipo ta 21 d. Vasario. Tegul kūne
Yra tai vienatinis gyftįePKct.i
Daktaras Aleksandras Fer tai gymines privalo nusiunst1 Vaitiekų, kurie teip-gi randa
Toliaus atkreipė atyda kun. “Kristusas”. Motere klaupda lis silsisi amžinam atsilsi.
V araavoje, kuras turi sotu Ii tai
guson. prezidentas “Chicago su szipkorte in Lietuva teip si Baltimoreja.
Pauksztai, buk jisai stojosi ne ma priesz jin meldėsi ir maz
\ gydime visokiu liga.
Medical Society’’ kalbėjo, buk vadinama “affidavit” pripaži
parankiu del bažnytines hirar- gojo jiam kojas. Apgavikai
kokiospriefcstirspm,kairia
Collinsville Ill — Darbai
Kunygas Abromaitis buv< I
J Sekios, SyfJis Tryps. Vyratetr®
Amerike ant kožno 800 gy nimą pas skvajeri arba notarikijos czionais ir baigė su tuom už tai prižadėjo su jaja apsipa povalei eina, dirba po 2 ir 3
Baltimoreja, Hazletone o vė
■ra Savvalrsikas Ligas liejo tpatffia. _
ventoju randasi 1 daktaras. jusza, jog parsitraukdamas toidant apleistu Suv. Steitus ar cziuot paskutinia diena pabai dienas ant nedėlios.
Užsiseaeojusias Ligas, Netra. Laai
Jiojo nuomone yra, jog dakta kes ypatas, turės globa ant jiu liaus likos perkeltas 1889 me
l'idegmas. Yupuolrs Silpnybe 11;
ba tuojaus pasitaisit o jago ne, goje svieto. Naszle garbino ta
— Oras labai gražus.
N V isisoejusias Ligas kad ir pjautai
ru czionais turime už daug o ir maitins juos. Kas teip ne te in Mahanoy City kur per ne|
tai turi iszkeliaut in Italije. ji apgavika per penkis metus!
— Lietuviu yra didelis bū
Vi*
Reikale raitytais
ypatingai tokiu ka greicziau padaris gali tikėtis netikėtino nuilstanti darba pastate tebyre
Kun. Paukszta apelavojo in In taji laika apgavikas iszga- relis, ir visi sutikime gyvena,
žmogų užtrucina ne kaip isz- ergelio o ypatingai tokiu ypa bažnyczia Szv. Juozopo. No-l
Ryma o jago tenais patvirtins vo nog lengvatikes keliolika tik nekurioms bobelėms, p.
DR. KOLER
gydo.— Anglijai randasi tik tingai in czionais ne inleis. Te rints tada mažai Lietuviu ra-:
paliepima delegato, tada kun. tukstaneziu markiu ir daug Baltruviene labai reikalinga.
48 Penu Avė.
Pitteta&h vienas daktaras ant kožno 12Paukszta turės iszpildyt pa maisto. Sūnūs naszles dažinoja Mergynu yra apie tuzinas ir
gul sau szita gerai atmena vi dosi Mahanojui bet nunusimy (
Adinos nog 9 iki 5 rakare. tiedrioj crglk'-pt _
50 gyventoju, Francijoi 1 ant si, kurie turi senus gymines ir ne tuom a. a. kun. Abromai
liepimus ir iszsineszti isz Ame api taj, danesze, valdžei kuri visos dailei užsilaiko. NekuPuiki porele.
2175. Amerike randasi 120,- geidže juosius in czionais par- tis, ženge su drasa prie darbo Sz. Jurgio Bažnyczia Shenandoru
rikos už neprigulinti apsieji apgavika uždare kalėjime.
rie vyrelei visa savo uždarbi
000 daktaru, kurie turi paten sitraukt.
P
ltsville,
Pa.— Shermonas mą dvasiszkam luome.
o po daugeli ergeliu stojo bažLaidotuves
atsibus
Szena

17 kaliuinkai užmuszti. praleidže, ant kaziriarimo, tai
NION NATIONAL BMili tus ant gydimo žmonių o ne
nycze kuria lietuvei szendien dori, subatos diena, 2 valanda Martinas, murinas apskundė
už tai ir mergynos ant tokiu
MAHANOY CITY, p*.
Chihuahua, Mex.— Vieti
Nepaprasta liga.
savo paezia už daugženybas.
i stock tusM
snnG>® kurie yra netinkami gydint ne
gali pasigirt. Perbuvęs Maha
nenori žiūrėt.
po
piet.
Kūnas
bus
atgabentas
asilu. Teisybe turi dr. FerShamokin, Pa.— Darata niam kalėjime pakylo tenaiMartinas ne senei isztirynejo
nojui szeszis metus likos per
— Musu miesteli atsibuvo
t. V akt. randas turi muši Laukt adaf
tiniai kalinykai, isz viso 42
gusonas.
keltas in Szenadori kur sutvė specialiszku trukiu isz Miners- buk jojo pati (balta motere) Dunczeski, 14 metu senumo
balius, drtes S.L.A. 18 d. Va
kalinykai eme dalybas pasi
me antra procentą ant sudėtu prie
rė parapije ir pastate viena isz villes taja diena ir liks palai turi vyra Szamokuosia Frana mergaite, mokytine isz -augszsario ant kurio susirinko žmo
kėlime. Policije su pagialba
dotu
ant
lietuviszku
kapiniu
dam prie tavo piningo prn>a W®.
Vyrai skundžesi ant savo
tesnes
mokiklos
staigai
apsirgo
Szabrinski,
kuri
apleido
neatpuikiausiu bažnycziu Pennsylnelių isz visu aplinkiniu, ir
suose, ne] aieant ar atneszi parodini fc paeziuliu kurios malavoje sa
Szenadori
siskirdama nog jio pagal tie mokslaineje be jokios priežas vaisko, po vadovista paties linksminosi lig vėlybai nakvanijos
steite.
Nebasznykas
Užnibsztas per vagius me
Lai silsisi amžinam pakaju- sas. Atsivilko in Pottsville su ties— užmigdama sunkiu mie gubernatoriaus užklupo ant czei. Orkestrą puikius szokus
norm kad ir jus turėtumėt retkilas” vo veidelus, bet tankei atsitin
buvo tuosius nuomones, jog
džio.
maisztinyku. Musztineja likos grajino, isz ko visi buvo užga
ka, jog ir pacziules skundžesi
Szenadori turės atishi ir nu je ir tegul Dievas priyma jin sipažino su murinu su kuriuom gu. Paszaukti daktarai stengė
nepaisant a’ mažas ai
Kaimuocziai isz kaimo Sieužmuszti septiniolika kaliny- nėdinti.
ant savo vyru už padab nima
si
mergaite
iszbudint
bet
lig
apsivedė
du
metus
adgalios.
in
skaitli
savo
palaimintoju.
mirs toje parapijoj, bet kilus
1SZ1N1NKA1:
BA®;
ku,
likusieje pabėgo. Du paliveidu savo vyru kaip tai ne kurskiu, paviete radomskam,
Motere likos uždaryta kalė sziam raszimui mergaite da
ri-on Bali Prezidentas
Mount Carmel, Pa.
cijantai likos užmusztais.
senei atsitiko New Yorke ana kurie vogė medžius isz girrios
vis
miega.
Daktarai
da
neiszjime.
dege iki 3 admai po piet. Tuo
. NoonanVice-PrezidentM.
ir
buvo
už
tai
nubausti,
atkerSudeginimas
Japono.
—
Diena 27-ta Vasario, 7
diena. Priesz audžia Dooley
tarpu Japonai atiduodantie Rado naujas gislas augliu tirinejo priežasties nepaprastos 3000 mirszta kas [diena.
V. Barnes Kasijems.
valanda
vakare lietuviszkoje
stojo jauna pora Weissai, pati szino už tai užmuszimu Ado
Shanghai, Kinai.— SugriGirardville, Pa.— Nog ko miego.
Isz Tsington, Kinoje, dane- paskutini patarnavima savo
bažnyczioje likos surisztas
17 metu o vyras 19. Pacziule ma Kioda per iszszovima isz
žias vienas isz misionierių ku
sza tūlas europietis in Vokie mirusiam tautiecziui, linksmi kio tai laiko inžinieriai jesz- Baisi patžudinsta Lietu
mazgu moteristes p. JonasCzin tr
7PMIXK Tik aP8kunde 8av0 vyra’ i°Knesi- užprovinto karabino szvinu.
ris radosi iszbadejusiai aplin
nosi ir lėbavo prie laužo. kojo anglių aplinkineja Bran-'
tijos
laikraszczius
apie
sude

žauckas su panna Marijona
vio.
aALJAo LLllldl'- u rupjna jO8ios užlaikimu bet Aresztavo asztuonis ir nuga
kiniai, kalba, buk kas diena
ginimą jnetoli nuo kiniszko Kada laužas sudege, bambu- donville ir pasisekė surasti dyWm. Penn, Pa.— Už tai mirszta isz bado 3000 kinezi- Faleckiute per kun. Kaupa
da jaja arzina kožua diena beno in Radomska.
sinem
lazdom
iszžerta
isz
pele

deli
ploti
kietųjų
anglių
kurie
miesto Tsington, tūlo Japono,
Szisme laike iplaikome visokiu labai J*
malavodamas savo veidus ir
kad buvo susibartas su savo ku o suvirszum 350,000 randa isz Pittstono kuriam asistavoMotina ižgama.
Daneszikas raszo apie tai se- nu ir degėsiu nesudegusius vi užteks ant kokios penkesde- pacziule, Szimonas Szczebata
dtl
Moterių Merginu
Merginu ir
Mergaičių. I-p - juodiodamas
jo vietinis prabaszczius Jaksz
dd Moterių
ir Mergticču.
antakius, o paKrokava.
Likos daneszta
kaneziai: “Vienkart apie 9 sai kaulus ir sudėta in tamtik- szimts metu. Per ta atradyma nutarė, jog ant szios pasaulės si be maisto.
tis. Žmonių bažnyteleja prisi
■■‘teip
"P pabji,ro
Pabjl,r° ,te9>
te9’ i
jog
°g
palicijai, buk tarnaite restaurus indus, kuriuos vėliau nu Szenadoris adgaus naujės pa
Daugeluosia
vietuosia
žmo

adina
ritmeczio
iszejau
in
už

grūdę tiek, jog da kaip baž
neužsimoka gyventi daugiau
Čekio. V-.U.U,
Mku, visokio
savo vyro ne gali ne žiu- racijoi Hirszbergo, inmete sa
Mados veraiu,
.«™- Apta^jint
, #!
jėgas vertelgysteje.
nis užmuszineja kates ir szunis nytėlė stovi, tai tiek žmonių
miesti ir nuėjau ant kalves siustą in tevine Japonija, kur
lekiu, Stiebiu, Trumpu Kotu ir nsB“".
nes
gyvenimas
žmogaus
yra
•eti.
vo naujai užgimusi kudyki in
Nepaprasta barzda.
apredimo Moterių, Merginio, Vaiku »
paskirtos laidojimu negiveliu palaidota juos in žeme. Dan
kartus ir geriau pasidaryti sau ant maisto, o kaip kurie su joje nesirado. Svodba atsibuvo
Lthikome risokiu Ceikiu drisilrir-.- praejpa nedalia visos laivy- vikada. Kaimynai užtiko krau Radau ten sukrauta lauža su tis ir kremzles gerkles paslėp
Mooreton, Dakota.— Ilans
drasko savo namus o plitas pas tėvus nuotakos ant kuriuos
jo pedsaki lig tai vietai ir to
ta sau; mat tas liekanas Japo N. Langreth yra gilukningu gala visiems ergeliams. Kaip parduoda už maista.
destinta
isz
ligiu
gana
storulepuraicriuirt.t. Gahmapsuar^^es kompanijos ISZSiunte savo
radosi kun. Kaupas, isz Pitts
nutarė teip ir padare.
kiu budu žudinsta iszsidave
basliu (kuolu) turinti apie no nai pagal savo seno paproezio, locninyku puikios barzdos ku
Ateikite o pūtis pereitikriosiie W !“c'agentams naujas blankas, kutono kun. Jaksztis isz miesto ir
Kolera
ant
Havaiszku
Paszaukti ugnagesiai isztrauke
Kada ant rytojaus nusidavė
n OI 1
(
Pusn-UJ^|! ias turi iszpildyti kožnam pir50 iki 70 centimetru, ilgio tu kurs jiems yra szventu, kabi ri y a 9 pėdu ir 2 coliu ilgio.
kun. Kasakaitis isz Freelando,
salu.Į
11P I ifinP
t 122^ iCf1® ikui szipkortes kuris iszke- kudyki o iszgama motina aresz rėjo 2 ir puse metro. Ant lau na ant mažos beržines stovilos Trisdeszimts keturi metai ad- in darba (seredo) inejas in
ponas Bal. Vosilus su pacziule
Honolulu,
Havaios
sala.
—
UU uluub I
Mž^/auna isz Ameriko in Europa tavojo.
žo stovėjo ir kopliczvle, arba Buddos, kuri kožnatn name galos palove skustis ir nog to brusta, pririszo Kelis szmotus Czionais numirė, ant koleros isz Pittstono, p. F. W. Boczdinamito prie kaklo murmėda
_
tuju blanku yra sekanti Lietuviszki an atkutai pa baldakimas, kame stovėjo gra Japono turi rastis, neliginant laiko barzda užaugo ant deri
_____ _
asztuoniuoleka
havajecziu. kauskas su pacziule isz Maha
griebė naczelnyka.
niu pėdu. Barzda da ir szen mas “jau mano ergelei neužil■ _ /Dusimai: 1) Vardas ir prabas su kunu pasimirusio, gu- križelis pas krikszczionius.
Daugelis
apsirgo
isz
stokos ge noy City. Prie szono jaunave
dien nepalauna augti. Kada gio pasibaigs” ir uždege dinami
v . t— apinSKa
/»rde?2) metai? 3) litis? 4)
Vilnius. Naczelnykas slaptin lincziu augsztin nugara. In
resnio
užbegimo
tai
baisei
li džiams patarnavo p. Leonas
Telegramai iszejna in miestą apsuka bazda ta. Pakylo eksplozije ir buvo
-AGENTAS:...... LASk7 Furor/’kio sklypo ukesas? 5) k°- gos policijos vardu Alladinas, sziaurius nuo galvogalio gra Trumpi
Szervaitis su nuotakos sesere
gai.
aplink
kakla.
galas
Szimo
gyvenimui.
Galva
Azipkorcziu in L
, na tautos?
tniitno? 6)
AA
Irnr gyvenai
rrwonni kuris gydėsi ligonbuteje profe bo kabojo visokios spalvos ki\o8
kur
§ San Francisko, Cal.— Pa Virokas iszuiintingo su likos nutraukta nog stuobrio o Ne nori moterių su kel Emilije Faleckiute. Koras tik
Siuntimo Plnlnuu ta Visas Dalis S'11’’
į^fieez pribuvimą iu Suv. Stei- soriaus Morkaucko Vilniuje, ni.-zkos žibintes. Gale kojų sto na Helena Irvin diena iszteke401 V» . .V.ahinoy St., MikBuy®?'
rai artistiszkai pagiedojo “Veni
kūnas visas sudraskytas. Kū
džiaus.
nėms.
- , .. c ■ TV
n~™> Ait«7ib/S ? 7) kada pribuvai in Ame- likos ana nakti iszvogtas per vėjo dvi bambusines szatros tu
ceator” po vadovista vietinio
P.rduod.
Sportą
m
B
m
»
,
/
P
..........
jimo
aplaike
nog
tėvo
dovanu
Parduoda szipuones isz Diemv.
,
Los Angeles, Cal.— Ana nas nelaimingo likos nuvežtas
Madryd, Iszpanije.— Dvi
rinezios apie po 12 pėdu ilgio, viena milijoną doleriu.
Hamburgo ir Liverpool lieso m M^Ma ? 8) kur gyvenai paskutl- anarkistus.
vargoninko. Visas pulkelius
diena stojo jaunas vyras priesz namon idant pacziule priguliu moters ana diena pasirėdė in
Piningus sioocziu grietai ir pigti °fr'U karta, kokiam mieste? 9)
General—gubernatorius vi- papuosztos žaliais vainikais ir
puikei pasilinksminimo o ej§ Wilkes-Barre, Pa. - Dirb audžia už prisisavinima penkių czai palaidotu.
naujausios mados kelnėms ir
esmu po kaucije irue tunte abejot- m“
dabar keliausi in koki lenskas, po iszvogimui rado ant baltom placziom juostom ant
darni namon vėlino jaunave
gumo Ateikjtepraatikrytolatiirut'r/
tuve parako Du Pont, Wap- tukstaneziu doleriu. Sudže ga
ėjo pasivaikszcziot ant ženklisavo stalelio sekanezia groma- kuriu buvo iszraszita pravarde wallopene eksplodavojo. Ketu
F
_____ ,dypa, 10) kuom užsiymi kodžiams.
viausios uliezios. Tuojaus ap
telia: “Lzvogem Aladiną, ir vardas velionio juodais ki ri arklei likos užmuszti. Ble- lėjo jauna vyra nubausti kalė
Ilgo pagivenimo,
1
krito nepriyms ant idant su juom apsiejti saviszjimu bet isz to ne turėtu visuo
niszkais žirneliais. Vienas isz des apturėjo ant $20.000.
b atsakymai siaubė jaises milžiniszka myne
Nuolatinio džiaugsmo,
mene
ir
jaunas
prasižengėlis
žmonių,
apmėtė
purvinu
ir
akGeriausi Rytei P? į?° <g°
bus išpildytas kai ir atkerszyt už visas papil deszimterio ežia esaneziu, vie § Plymouth, Pa.— Ajrisziu
Meiles nepalaujanczios,
V. B. Springfield, III.— Ad menais ir kerszino apdaužimu.
dytas bjauribes ant mus.” Pa- ton kuningo perskaitė trumpai kunygas Rev. Donahoe likos jokios naudos. Apsvarstinias
Gera Arbata .. « r agenta szipkorcziu.
Vargo nepažinti niekados.
resa
tosios
nelaimingos
mergi

Ant galo pasisekė policijei isz
raszas buvo “Lietuviszki anar- suraszita biografija velionio, palaidotas utarnyko diena. gerai visa dalyka sudže iszda30c K.&V&
.
kame buvo paminėta kad ce Ant laidotuvių radosi bisku- ve sekanti vyroka: “T uresi se nos kuria emigracijos valdže gialbet moterėles isz ranku inStoneyburn, Scotland.
3 Weezines Ik ^“? 3u dydelu nuludimu prane- kistai.
— Oras dailus, žiemos kaip
remonija laidotuvių dėlto turi pas Hobanas ir konia szimtas dėti vakarais namie, isz pavie ketina sugražinti (Helena Ba- irszusios mynos
Tametes £. me apie mirti guodotino
3
to ne turi tiesos iszejti, negra- groskiute isz Chicago) kaip tai
nėra, sniego nesiranda, klima
but teip prast kad isztekliaus kuningu.
Žirniu
nygo Petro Abromaiczio,
3
—
Kas
metas
cielam
sviete
Trupinėliai.
Szel*^
1
fjg
atsiskyrė
nog
szios
pa
§ Petersburgas, Rosije.— jinsi in b'lardus, ne ejsi in kar buvo “Saulėje” garsinta, ant
tas geras.
trūksta svetimoj szalije. Potam
3
— Angliszku liežuviu kal
— Darbai gerai eina, net
Kruo]'
/les 27 diena, panedelio va- iszima 650,000,000 tonu ang kožnas Japonas padėjo ant Lig sziolei 2000 židu likos isz- czemas ir negersi svaiginančiu nelaimes ne turime. Raszykite
3„
1 batoKr^za apie 11 valanda Miners- lių isz žemes.
viskas braszka, iszkitur pribu
laužo po kelias deželias su guitais isz Czernigovo. Da ke gėrimu pasirūpinki tuojaus dar tamista in “Lietuvos” redak ba net 115,000,000 žmonių.
— Keturi bilijonaj paczti- kodila ir padege lauža, idant tina daugiau iszguiti.
ba ir dirbk pakol neatmokesi cija o gal dažinosi. Matyt, jog
— Pirmiausia biblije buvo vusiam darbas nesunku gaut,
(Jeresnis“1
l«, P»- Nog kokio tai laiko
* Brangiausias gyvenimas visus pinygus tam, nog kurio tamista turi giara ir milaszir- pabaigta 1455 metuose per Gu anglių kasyklose Deikspete ir
mažiaus^1 ?u,avo aenivas kunygelis ir niu markiu sunaudojama kas sudegint kuna savo tautieczio.
Liepsna smarkiai apžiojo lauža Anglijoje. Anglo gyvenimas prisisavinai. Jago sulaužiusi dinga szirdi, jog geidi susi- tenberga ir Fausta.
Falshills pete dirba 11 Sziftu
(>?y/tjosi pasveikti, bet smertis metas, Suv. Valst.
—
Slionius
gal
žmogų
suost
— Rosijoj randasi 464,500,- in dvi sanvaites, bet nevisi grie
aplieta gazu, tada pradėta ap- kasztuoja ant mažiausei $100. szita mano vyroka, tai ejsi, in mileti ant nelaimingos.
3 svarai <’c'
i.riebe garbinga kunyga, kuik I
J. B. Pittsburg, Pa.— Žine 000 lauku girios.
besi prie apszvietos mokslo,
„,__ o darbezavo del labo 1000 mastu toluma nog savesi destinet lauža sziaudinems pa- Prancūzo $90.00, t Vokieczio kalėjime ant ilgo laiko.” Ar
te |
ias I
PnttpriTlE’^ avyste8 Amerike pastatr
— Balsavimai Francijoj ąt- klodems suvilgintoms vande- 80 dol. Iszpano 60 dol. Itali gi neiszmintingas virokas su yra akiva, bet tamista ne esi
—
Miestas
Londonas
iszduo
nors
gerai uždirbdami po L.
,ir
DuUvvl
..(p >as puikes bažnyczes Ma- sibuna nedeliomis.
nije, idant dalei-t viduriui lau jon© $40.00, Maskoliaus $25. džiaus? Vaikinas pradėjo isz- skaitytojum o ir nepadejei sa da $50,000 kas metas ant smil 2—10 szilingu ant sanvaites
L LT
tik
— Mieste Salzburg, Austri žo gerai degti, idant sienos lau Mat kapejieznikas pigiausei pildineti vyroka sudžiaus ir vo adreso per tai daneszimo ežiu, kuriom barsto uliezias, nekurie giare bet jiokiu vaidu
foy City ir Shenandori.
jne
1 svaras
į J
J
joj gyvena motina 38 vaiku.
kaip rodos iszpildys lig galui. netalpinom.
um
žo greit nesugriutu. Laužas iszsimaitina.
kad ne butu slidu.
nekele.

Atsiskyrė nog szios pasaulės Panedeli, 27
Vasario, Minersville, Pa.

llazleton, Pa.— Kaimelije
Oneida ne toli czionais, pen
kios ypatos isz szeimynos sep
tiniu sudege ant smert degan.
cziatn name, nedelos nakti api
deszimta valanda. Priežastis
ugnies buvo trūkimas lampos
name Miko Slavoko.
Sekanczios ypatos sudege
ant smert.
Gjabrielus Gorackis, 43 me
tus,‘Ona 12 metu, Mare 8 me
tu, 'Mikola 4 metu ir Gabrielus 2 metu.
Garackiene, vyras ir vaikai
gu įjo ant virszaus o sūnūs
Steponas 10 metu senumo guĮėji, žemai ant sofkos nes ta
me laike sirgo ir tasai pirmiau
se [faregejo ugni kada jau sie
nos kaimyno pradėjo degti.
Suriko ant szeimynos kad stuba 'Jėga, motina iszgirdus riks
ma nubėgo deganeziais jau
tropais isznesze ligoni ir bandė
vela sugrįžti pas- vaikus ir vy
ra nes jau buvo per vėlai. Ug
nis apėmė visa stuba. Kitas
sur is dirbantis ant naktinio
szip o kada sugrižo namon ne
ra< i namo o ir tėvo, brolu ir
sesqflij nes tik pelenai pasili
ko. -iNamai prigulėjo prie Le
high Coal Co. Slavoko namas
buvo intrauktas in ugneva o
Gorackiu ne buvo.

Isz Rosij os, Lietuvos
ir Lenkijos.
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tĮOūiBiNINKO gUKTE.

simislijus ir nuliūdus tėvui
nesant namie.
Erne temti ir aplinkui buvo
isz Czehiszho.
tokia tyla, kad mergaite girde
jo sunku motinos alsavimu. ir
'— Gyvensi ilgai ir laimin savo szirdies plakimą.
gai — kalbėjo, sveikindamas
Staiga pirkios durys atsiveAdrijona—jau du kartu tau in1 re ir in vidų inpuole indijo
akis smertis žiurėjo, o visados nas. Buvo ant saves užsimėtės
laimingai iszejei.
bizono skūra, rankoj laike
Po valandėlei Lion tare:
kirvuką, o ant galvos marga— Sziandie turėjome pui plunksnas.
kia diena, tris bizonai užmuszApsidairė aplinkui, o maty
Isz Lietuvos in Brooklina mer
ti, o nelaimes jokios.
damas lovoj gtilinczia inoteri-z
gina pribuvo,
— Adrijonai! Sėsk ant ark ke, priszoko prie jos.
Pas viena boba ap.s se-ti gavo;
lio ir atvažiuok su vežimu,
Ponia Brisson is-zbudo ir
Tai keturis dolerius už neda
reikia ta turtą namo pargaben baimingai pasižiurėjo in lau
lia užmokėjo,
ti.
kini žmogų, o atjauzdama
Uz kava ir kad gulėjo,
Adrijonas nelaukė to palie mirties valanda, suszuko dreIr da, vireli, penkto norėjo!
pimo atkartojimo, szoko grei baneziom lupom:
O kad penkto ne gavo,
tai ant arklio ir nusiskubino in
— Pone Dieve, susimilk ant
Tai paduszka merginos užsodyba.
musu, m Tavo rankas pavedu
grebežiavo.
Kaip tik Adrijonas 'prerijo savo dvasia!
Ouuka turi kelis automobilus,
Kitos mergicos baisa užlaikė,
se isznyko, nuo szilo pusesjpaDa ir lekojamos maszinos užsinorėjus,
Indijonas knarkdamas prasi
Mat už būda palaike;
sirode raita ir greitai prisiar juoke, matydamas ju persigan
Už kuria ne užmokėjo,
Vienam
vaikynui, liepi su
tino prie tėvo.
Ir skolinykas atėjo,
dima.
merginom nedeloja atejti,
— Ka ežia veiki?—paklau — Tave nužudysiu!— tarė,
Praszo pinygu,
Tai galese savo baksa paimti.
sė Brisson.
Idant atyduotu.
rodydamas ranka in BrissoNedeloje kaip tik in grinezia
— Joju žuvu gaudyt. Va
— Kur kitas skolinykas?
niene— o tave, balta mergaite,
inejo,
kar pastaeziau tinklus, noriu in nevalia paimsiu!
Kur gauja girtuoklu sėdėjo,
žinoti, ar daug prilindo.
,
Nesiglauks
prie
manes!
—
su
Lengvu žingsniu prisiartino
Atsakimai ant szesziu Boba užklausė: Ar tu jiu ape— Sziandie žuvys nereika prie lovos. Tuo tarpu Lola par, riko mergaite.
kunas,
lingos— prasijuokė Lion— tu puolė jam prie kojų ir, szalin
klausiniu.
Staiga indijonas užgavo jai
Ar pasamdytas apginejas:
rime tris bizonus.
per
ranka
savo
buože,
o
priji stumdama, atsiliepe:
Aplaikeme kėlės gromatas Norėjo girtuoklei užklupti.
— Net tris?
— Užmuszk mane, ale ma szokes, užmėtė ant jos kilpa ir
Ir kaili vaikinui iszlupti;
— Tavo tėvas nuszove' du, no motinai dovanok gyvasti! suriszo. Tokiu budu Lola liko su sekanezeis klausimais ant
Bet apsimalszino,
kuriu atsakom:
o asz trdčzia.
Indijonas pasižiurėjo in jat iszginkluota.
Ir
nunesze vaikino.
Pirmas užklausimas: Ar Po
Į — Adrijonas nei vieno?— su paniekinimu ir nutveręs|
Indijonas liepe jai eiti pirm
Vienas apskundė boba kad
piežius iždave toki p&liepima
paklausė Lola.
saves.
mete ant kitos lovos sakyda
pardavinėjo alų,
Brisson papasakojo smulk
Lola ėjo, nežinodama, in idant vargonai visuosia kamas;
Ba
policijai
sumelavo,
talikisžkuosia
bažnycžlosia
bu
menas, kaip Adrijonas buvo
— Czionai ramiai sau gu- kur ja vadas veda, ale netru
tu perneszti nog koru o pasta Už tat ant trijų menesiu skal
iszgelbetas.
kus
pamate
szetras,
iszgirdo
lėk, nevalninke, tau tavo podyti akmens gavo.
— Per visa nedelia Ipaliuo- nas taip liepia!
garsius riksmus ir klegesius tyti prie altorių? N6s tokis
O,
tosios
bobos niekam never
paliepimas
buvo
apgarsintas
suosime jus nuo mėsos ir žuvu
Pats-gi greitai pasuko prie, randonskuriu, kurie nutilo ant
tos,
pasirūpinimo—tare Lion—pa serganezios.
valandėlės, kada pamate vado bažnyczioje Kansas City 1907
Veluk
kad
butu
patemptos!
mete, kur kunygas Smetonlia
kaks mums bizonu.
Lola, puldama ant lovos, pa vą.
Priverda in vales raugalo,
F. S. W.
— Tokiu budu turiu pa sižiurejo in siena ir pamate paI
Pamate suraisziota Lola su- yra prabaszczium.
Ne paisedamas galo;
Atsakymas: Tokio paliepi
siimti savo tinklus, ežia netoli, kabinta savo revolveri, o kada kele linksma szauksma:
Ne
viena
pavirsta in bjaurybe,
mo Popiežius ne iždave— o
eisiu, o gal tėvas manės czio indijonas nusisuko, paezokus
— Hngh! hugh!
O
vis
per
ta prakeikta girtybe!
jago
iždave,
tai
biskupH
jio
nai palauks ?
Indijonkos pradėjo Lolai
smarkiai nutvėrė ginklą ir toje,
— Eisime kartu — atsake valandoje, kada indijonas su( garsinti, o nekurios rengėsi negarsino. Nes reike pripa
žint, jog pagal senovtszku pa Mahanojui žinau viena bobele,
-Lion.
kirvuku užsimojo ant motinos, jau ja muszti.
Supaneziave arklius, nuėjo szove, pataikydama nepriete' Bet vadas asztrai pasižiurėjo pratimu bažnycziosia vargonai
Ne kam tikusia žmonele,
turėjo būti talpinami szone
prie upes. Tuo tarpu ant upes liui tiesiog in galva.
ir suszuko:
Turi bjauru būda,
kranto isz po Lolos kojų nuš Indijonas parvirto ant že — Balta Lelija yra Prerijų prie altoriaus. Talpinamas var
Ir labai protą kuda.
gonu ant koro yra uraujesniu Daug api jiaja ne kalbesiu,
ildavo szmotas žemes ir Lola mes, serganti-gi isz didelio su žalczio globoje!
inkrito in vandeni. Tuo paežiu sijaudinimo apalpo. Tuo tarpu
Visi nusiramino greitai, žiū papratimu.
Ant kito karto atydesiu;
2) Ar popiežius iždave pa Nes kaip da karta dagirsiu,
laiku isz gilumos vandenio pa durys atsidarė ir inejo Henry rėdami su baime in ji, jis—gi
liepimą, idant visosia bažnysirodė pasibjaurėtina krokodi
Tai su koeziolu smagei už
Lion sesuo, persigandus žiūrė ėjo sau gilyn in savo sodyba.
ežiosia butu geležines skrynu
liaus galva su žibaneziais bal
Tuo
tarpu
ant
vieno
pleciuko.
kirsiu.
dama in nepaprasta regykla.
tes altoriuje?
tais dantimis ir artinosi prie
Czionai žemskiai nit-ko nege•— Praszalinkime pirmiau Lola pamate stora stulpą, o
Atsukimas: Skrynutes arba
Lolos.
luoje,
siai ta užmuszta indijona, ale prie jo pririszta žmogų. Pasiteip vadinamos tabernakula
Abudu vyrai persigando ir
,
žiurėjus
jam
areziau
iszgastinTiktai tegul pasivektuoje,
atsargiai ba gal nėra jis dar
geriau kad yra isz geležies, Ba kocziolas tai ne szoble,
nežinojokas veikti. Lolai grėsė
užmusztas; bet rodosi, kad jau gai suszuko:
jago paiapije stenge jais insmertis, kadangi suslapus dra
—
Adrijonai,
tai
tu
czio

Apsisaugok mamule.
negyvas, nes nekruta.
taisyti. Nes Popiežius tokio
bužiams negalėjo greitai plauk
nai!
Szendien laiko ne turiu,
Apalpusiai
serganeziai
nie

ti. Henry Lion nusitraukė nuo
Paszauktasis žvilgterėjo liud paliepimo neišdavė.— B. G.
Tai visko porint ne galiu.
peties muszkieta ir jau norėjo ko nedarydamos, abidvi iszvil- nai in Lola ir tarė:
3) Ar czionais Amerike ant Kaip tik plauszkent pagausiu,
szauti, kad ūmai iszgirdo van ko negyva užpuoliką ir tik
— Tai ir tu papuolei in ne Trijų Karalu szventina kreda, Tai liežuvi, dievaž nupjausiu.
denio supluszkenima ir szalia paskui puolėsi gelbėti sergan- valia?
nes kaip kur to ne daro.
Lolos pamate indijona. Laike czia.
— Jieszkojau tavęs ir tasai
Atsakimas: — Žinoma, szven
Naktis praslinko ramiai: vi- laukinis nutvėrė mane.
jis rankoj didele vyniu pri
tina. Nes ir tas yra tik papra Ar girdite mergeles: Kam jum
czvieritys?
kalta buože, už juostos turėjo įos tris moterys klausėsi kiek — Tylėti!— suszuko piktai timu o ne bažnytiniu prisaky
Kam jum reike cziaupytis?
medžiotojo peili, o ant galvos vieno atbalsio miszke ir szugž- Prerijos žaltys.
mu.
riogsojo erelio plunksnos, kai dejimo, kiekvieno ezunes suloPotam pamojo senai indijon
4) Kaip kunygas paszven- Katra suežiaupe savo burna,
kas joms turėtu apreiksz i kai ir tarė:
Tai ne turi proto gana.
po virszenybes ženklas, ženk- jimo,
.
tina žvakes laike S. P. M.
ti Adrijono sugrižima.
las gimines vado.
— Balta Lelija pavedu ta Gramnyeziu, ar po tara gali Ne reike per daug beždžionBet ir naktis perejo ir saule vo globai. Kol pasiliks Preri jaises pardavinėti po 26 ir 50
kauti,
Ūmai jis prisiartino prie
Ypatingai priesz vyrus tam
aligatoriaus (krokodiliaus) ir užtekėjo, o Adrijonas negrįžo. jų Žalczio paezia, tu jos dabok centu?
insmeige jam in nasrus buože, Moterims baime didinosi. Štai ir prižiūrėk, idant ji viskuo
pyti,
Atsakimas:— Paszventintu
kad krokodilius savo nasrų jau ga Lola atsiliepe:
butu aprūpinta.
žvakių bažnyczia uždraudže Kaip Dievas sutvėrė, tei p lai
— Pavelyk man, mama, ei
kytis,
negalėjo sueziaupti, kairiaja
Sene su nusižeminimu pabu pardavinet. Nes per tai ne ga
Ne kaip varles puszytis.
ranka gi apkabino Lola ir ne- ti pajieszkoti Adrijono.... cziavo vadui ranka ir, atsisu lite suprasti, jog galite jaises
Jau tai vyruti gana,
sze ant kranto. Dykai kroko Gal kur guli sužeistas, gal kur kus in Lola, tarė;
paymti už dyka. Kožnas ku
dilius stengėsi nutverti indijo- laukinai žvėrys ji apsiautė.
■is geidže turėti paszventyta i Jagu kvaila o pasiputus mer
— Tegul Balta Lelija eina ris
gina,
— Eisiu, persitikrinsiu!
no ranka, tvirta deszineji iszin mano namus: taip prisakė žvake privalo atligint josios
Motina, matydama savo my Prerijų Žaltys!
Akis primerktos,
laike stūmimą ir netrukus in
verte gervale auka.— K.A.D.
Lupos sueziauptos,
dijonas iszbrido isz vandenio limos dukters baime ir rupes5) Ar gali kunygas in vieta
VI
Rodos kad tai szven-ziausios,
ir paguldė apalpusia Lola ant czius, leido jai eiti, o Henry
sumos
atprovinet
laidotuves?
Nevalioja.
sesuo apsiėmė tuo tarpu prida
kranto.
nes kelis kartus davėsi mums O tai vyruezei niekiausios.
Jonas
Brisson ir Henry
Kol suspėta jam už tai pa- boti serganezios.
matyti in vieta sumos tai ku Net lig ausu burna atidaro,
Lion, pribuvę in miestą Jeffer
Isz aniolo velnes pasidaro,
dekavoti, raudonskuris iszny Nepripratus vienok jieszkonygas turėjo pagraba, nes Lie
son su savo tavorais, tropijo
Už tat, vyrai bijosi tokiu
ko upes pakraszcziu žolese. 9 ti pėdsaku ant žemes, neatra
tuvoje
tai
Nedelomis
teip-gi
sau didele laime, nes skuru ir
' mergų,
Atgaivinta Lola ir visi liūd do taigi niekur jokio pedsakio
futru labai daug reikalauta. laidoje nebasznykus nes tik
Szalinasi kaip no pavietres
nai gryžo namo. Kas tiesa mer kur tasai butu ejes, taigi nus
laike miszparu — J. P.
Pardavė taigi už gerus pinigus
nog jiuju.
gaite buvo laimingai iszgelbe- prendė apie save praneszti szuAtsakimas: Nedelomis vie
savo
tavora, susipirko sau rei
*
*
*
ta, ale tasai indijono susitiki viu. Atbalsiai szuvi apylinkė
toje sumos ne vale laikyti žekalingus daiktus ir po keliu
mas ir staigus jo isznykimas, se smarkiai atkartojo, sujudin
lamisziu. Kaip ir Amerike Skrantu bobeles rudaka daro,
ti tuo trenksmu paukseziai dienu iszvažiavo namo.
Suėjusios in grinezia aluti
nieko gero nepraneszavo.
teip ir ant viso svieto yra tos
eme rėkti, ale netrukus aplin Dar puse dienos keliones
varo,
paezios bažnytines tiesos.
V.
kui viskas nutilo, tiktai szilo juos skyrė nuo namu, kad tuo
Ir
be
guzutes
neapsiejna,
6)
Ar
kunygas
Rimo-KataUtpuolimas.
medžiai savo senoviszkas gies tarpu sutiko du raitelius, ku
likas gali kalbėti Rusnakams Gere kol isz proto ne iszejna.
mes kartojo. Lola ėjo toliau su
Per ilgesni laika niekas vie viltimi, kad tarp miszko uolu, riuose pažino savo keliones nobažanstva ruskai?— N. B.
O kad in Kaista kaktos;
nok nesudrumstė ramybes misz jai nuo pirmiau jau žinomu, draugus isz Naujo Orleano in
Szoka viena prie kitos,
Atsakimas:
Visi
kunygai,
Texus. Pasisveikinus Brisson
ko pusezios gyventojams. Tuo susitiks Adrijona.
Pradeda musztis,
tuojaus paklausė apie keliones prigulinti prie Popiežiaus yra
viskuo apsisaugoję, abudu soStaiga iszgirdo bildesi, atsi mieri.
Paskui provotis.
ir pasilieka rimo-katalikai,
dibininkai nusprendė su sku- suko ir ežia pat už saves pama — Keliaujame in Jeffersona su tuom skirtumu jog rusnaku Pinygus ant provu iszmeta,
romis ir futromis iszvažiuoti in se indijona, apsiginklavusi kadangi penkiolika nauju sodi kunygai yra rimo-katalikisz- Paskui dairosi viena in kita.
miestą ir tenai nusipirkt viso muszkieta, kirvuku ir buože. bininku nori su mumis kartu kai graikiszko iszpažinimo o
Tai vis girtavimas daro,
kius reikalingus daiktus, o la- Jo plaukuose riogsojo erelio apsigyventi, taigi jiems paro muso kunygai yra rimo kata Ba kas diena rauke be galo.
bjausiai parako ir kulku, ko plunksnos, ženklas vado, Lola dysime kelia— atsake užklaus likai luliniszko iszpažinimo. Jagu nog vyru in kaili gautu,
visai jau mažai turėjo.
jame pažino ta pati, kuris ja tasis.
Tai ne girtuoklautu!
— Kelias eina szalia musu Rimo-Kataliku kuuygams yra
Jiems iszvažiavus ponia Bris iszgelbejo upėj isz krokodisodybų—pridūrė Lion praszo- pavėlinta atkalbėti miszes
sson apsilpo ir turėjo atsigulti, liaus nasrų. Pilna baimes tuo me jus szirdingai, užeikite pas pagal graikiszka iszpažinima
Na mine Mokykla.
Lola taigi sergėjo serganezia jaus suszuko;
mus: juk seniau prižadėjote bet pirmiause turi turėti pa?e- Gramatika »ngl>szkos IsnltcB mok)
— Neužmuszk manes!
ir užsiimdavo gaspadoryste.
mus aplankyti!
linima nog szventos Staliczios. ntis be niekintojo (apdaryta) $1
Kada prituko šviežios mėsos,
— Prerijų žaltys nieko blo — Taigi musiszkiai visi ir Be tokio pavelinimo ne turi Valku Draugas arba kaip mokintis
skaityti irraszyti be mokintoja 15c
Adrijonas, kuriam buvo pa go nepadarys baltai Lelijai: rengiasi pas jumis, idant ben tiesos kalbėti miszes.
Naujas Budas mokintis rokundu,
likta globeti, moteris, iszejo iszgelbejo ja nuo krokodiliaus drai pamedžioti ant bizonu.
be mokytojo
10c.
anksti medžioti, prižadėdamas iszgelbes ir dabar. Eiksz balta Kaip-gi jums ten einasi? Ar
ArltlBCtlka mokininmusi rokundu, su
paveikslais (apdaryta)
35c.
Lelija, su manim, gyvensi ma indijonai jums duoda ramybe?
greitai sugriszti.
Pinigus siuskit per money-order, adresas
Lola taigi sėdėjo prie ser no namuose laimingai kaipo paklausė kitas raitelis.
P. MIKOLAINIS, Box 62. New York, N.Y
(Toliaus bus.)
ganezios priegalvio giliai už- mano pati.

Del muso vaiku.
Dvi obeli
Vienas sodininkas turėjo du
vienamecziu suuu. Gegužes me
nesyje dovanojo jiem abiem
po obeli. Tiedvi obeli buvo
vienodo didumo ir vienodos
vertes, ir nors augo nevienoje
sodo vietoje, vienok abidvi
gražiai ir linksmai pražydej
vienu laiku.
— Mano mieli vaikeliai,—
tarė tėvas:
dovanoju jom
dviem sziuodu medeliu; nosziol nuo jusu priguli ju ver
te bet primenu, kad daug tu
rėsite triūso, užlaikymui ju
vienokioje tvarkoje.
Vyresnysis sunus, darbsztus
ir iszmintingas vaikinas, apsi
džiaugęs tėvelio dovana, eme
darbuotis apie savo obele. Ap
gynės medeli nuo kirminu, jis
pririszo jin prie baslio, sukasė
aplink žeme, kad geriau drėg
numas prieitu prie szakniu,
vienu žodžiu, rūpinosi kaip
inmanydamas, kad iszaugtu
dailus medelis.
Jaunesnysis gi, tingus ir ne
rūpestingas berniokas, visisz
kai užmirszo savo obele ir at
siminė tiktai rugsėjo menesyje
kada jau visur soduose eme
rinkti obuolius. Pribegias prie
savo medelio, jis nerado ant jo
nei vieno obuoliuko: dali vai
siu kirminai suede, kita vejas
nudaužė. Nuliūdęs vaikinas
nuėjo pasižiueti in brolio me
deli. Ir ka jis mato? Medelis
žymiai užaugo, o gražus rau
doni obuoliai matėsi isztolo.
Tai ii-zvydus, jin pagriebė užvydejimas, ir jis, tuoj nubėgės
prie tėvo, tarė:
— Teveli! Kodėl tu broliui
padovanojai gera ir vaisinga
medi, o man menka ir bevaisi.
— Abiem jum asz padova
nojau po vienokia obele,— at
sake tėvas: - bet tavo brolis
mokėjo apžiūrėti savo medeli,
o tu tingėjai ir nesirūpinai sa
vu medeliu.
Koks darbas, toks ir užmokesnis.

PAVIDALAI MOTERISZKU KELNIŲ.
Ar-gi ne piukei iszrodytu muso moterėles su naujaumi
mados kelnėms? Jau tik ne kurie insteigtojai mados iszeju
isz proto.

vėpuoti tyru lauky į
oru, o labiausiai!
ilsj suvargintiems!
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Jeigu vaistu reikalauji namieje, tegul buna nekitoki kaip tik “SeVCrOS’.

Pasilenkimas ir atsitiesimas
tankiai duoda suprasti tau, kuomet tavo inkstai
silpnuos ir susirgę.
Tokis stovis daliko turi
būti tuojaus taisomas, jeigu nori iszvengti didelius
dejavimus ir skausmą.

Severos Vaistai
Ant Inkstu
ir Kepenų
sudrutina nusilpusias inkstas, gydo ir geroje
sveikatoje anas užlaiko. Reguliuoja invarins
kenkimus pūsles. Užtikrintas vaistas ypatom
abieju lycziu ir bent amžiaus.
Preke 50/. II.

Gaukiejjuos pas savo Aptiekoriu.
Ne užmirszk pasakyti kad reikalauji Severos
Vaistu ir nepriimk jokiu kitokiu sutaisymu, jeigu tau bus .-iuloma. Severos Vaistai
parengti su nurodymais tavo kalboje.
Ponas Aloizas Gabrionas isz Sudlet, Wyoming , raszo: Per ilgus metus-turėjau kentejimua
inkstu, mėginau viską, apie ka tiktai galėjau iszmanyti, kol vienas draugas nepasaka man: “Del
ko nenusiperki buteliuką Severos Vaistu ant Inkstu ir Kepenų”. Paėmiau viena buteliuką ir tas
padare man tiek gero, kad nusipirkau dar du buteliukus ir netrukus buvau visiszkai sveikas,

Severos Skilvio Kartumas.
užlaiko intaisus žleboziojimo prideranczioja veikmeja. Sukelia sveika apetitą
ir reguliuoja kenkimus kurie galėtu
paeiti isz sunaikinto skilvio. Preke SI.

Ar turi ^Severos Kalendoriu^sziu metu ?

Severos Balsauias Plancziu^
Sulaiko kosulį greioziaa nega koki
nors kitoki vaistai.
Veikia jis ant
apsaug< ji no, uždegimo plauczia ir
kitokiu svarbiu ligų*
Nepriklas
vaikam ir dideliems. Preke 2oc. ir 50c.

Pareikalauk nuo Aptiekoriaus.

Daktariszka rodą siuneziame dykai per gromata.

A Z*/* CEDAR R4PIDSI
A vO. ■. IOWA

Zaras pradėjau jieszkoc kiszenuiuose juos,
Mislindamas, kad jis reikalauja anos,
Atiszkojas ju jam atidaviau,
Bet tik sarmatos sau padariau,
Sako, arba nežtnai kad tai cik “progam?”
Ir pradėjo juokeis isz mani ir szie, gadem.
Ale kur darisi, nor ima zlascis,
Kad liepia reikia krauscicis,
Ba cine karezema, ausin neduosi,
Žiūrėk, kad pats negautum in nosi.
Suglaudęs ausis augszcziu nukuopiau,
Parodytais skadais, dar mislinau:
Jei da mani augszcziu ir isz czion varis,
Tai cikrai ladokai dangum nu varis....
Ali augszcziu jau ajti ne kecinau visai....
Gerai kad nevare jau mani isz tinai....
Atsisėdės kampuci jau tik dairaus,
Ir dživinuos isz darbo žmogaus,
Ba ne bažnyczioi nebus gražiau,
Kap tinai gražu, — vistu maeziau!
Daug butu sznekeci, ilgai pasakoci,
O matau kad jum nubodo klausici,
Ale da paklausykit igi gali,
Ba tas pamokinimu jums būti gali,
Prisižiurejas vi-am kiek norėjau,
Ba ilgu czesu tai besedzejau,
Žmonių jau daug buvo suėji,
Bet szio da rodyt ne buvo pradeji,
O kad man jau pradej laukiant nusibosci,
Iszsiemiau pipkuti, kad pasirukici.
Vos zapalku užsižiebęs siki patraukiau durnu,
Visi, kaip peklos ladokai szoko urmu,
Rėkei unt manis, usz rukima,
Girdzi, žaras paszauks poliemona.
Reikėjo pipki pasikavoci,
Ir spakainai kampuci tunoci,
Nors tūnojau kaip pele po szluota,
Bet vis isz mani ko tin kvatota ....
Ant galo žiurau, dzidzelis abrozas, ar siena,
Prieszais kruta ir augszcziu ajna!—
Da supratau kad tai tokia paklode,
O ne siena, kaip man pirma iszrode.
Kadu ja nutraukė pasidarė sienoi,
Kaip kokia kopliezia bažnyczioi,
Pamaeziau joj mergos su bernais;
Graino muzikantai, dainavo dainas,
Bet kur daugiau ti dare nemaeziau,
Ba doližio užpakaliu atsigrižes buvau.
Del to ka tiej ladokai ka užpakali sėdėjo,
Ne davė man spakajaus, kaip tik paregėjo,
Kad sknbliaus nenusiimu nog galvos,
Numetinejo ir numetinejo nuolatos.
Girdziejau kad liepi visiems nusiimei,
Nog gaivu kepures, ale negalėdamas macici,
Asz nieko szvento, ane križelo
Jie jokio szvento abrozelio,
Neklausiau kokio ti durniaus paliepimo,
Bet usz tai man nauju skribliu sugadzino.
Tie prakeikti ladokai iszdykelei,
Reikėjo nusiimei panevalei.
Kada nusiėmiau, davai plaukus peszci,
Arba in ausis spriczkas leisci,
Per tai turėjau tolidžio su jais barcis,
Ar ant galo ir isz tos vietos neszdicis.
Tai viskas, ku tinai regėjau;
Tai visi mano smagumai, kokius tin turėjau,
Nog to czeso keikiu tu saluniku,
Keikiu tu jo gražu teatru,
Niekad, kas ku kvolina neklausau,
Ba tokius smagumus ju asz žinau.
Namien smagiausia vieta prastam žmogeliui,
Kad iszsigerias po sunkiam darbeliui,
Atsisėdės sau pirkezioi gazieta skaito,
O tuom ant pajuokos saves neiszstato.— F.W.S.B.

Nuėjimas Dzūko ant Teatro.
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Klausykit visi, ka jums papasakosiu,
Arba ka karta girdėjo tiktai atkartosiu,
Kiek tai nesmagumo dzūkelis turėjo,
Kada viena karta ant teatro nuėjo.
Jo locna apsakima tik papasokasiu,
Ir, tikekyte man, jog nemeluosiu:
“Neklausyk brolau, kas tau ku kvolis,
Ir niek tin, kur neina mus žmonis,
Ba cik sarmatos pridari.-i,
O nieko cinai giaro nepamacisi.
Czik paklausikyt mano broliai,
Ras man cikosi priesz anai nedelai;
Parėjai isz darbo ajnu iszsigercie—
Mažam jum paciems teko regecie—
Ž’urau languosna salono iszkabinci,
Visoki abrozai — macic neszvenci,
Ba ant ju mergos ir bernai iszmalavoci—
O asz cikavas žaras begu klausei.
Salunyko butą mat L'etuvio,
Tai nereikejo mainici liežuvio.
Inejas sakau: “Avaja Piteri Kaip ejnas?
— Avaja, avaja!— džentelmonas—
Atsako salunykas, baran pasirėmęs,
— U-gi ku. gerai!— sakau, kvoceri iszemes.
— Ka-gi gersi? — klausia paemias scikla,
— Kibą porcerio duok koki reikia.
Iszsitrauki po vienu, žaras imu klausei,
Kas tai zo abrozai langues pakabinei,
Jis nusijuokęs man papasakojo,
Ku ciej abrozai znoczijo....
Kad. girdzi, bus tai tokia “szio,”
Kur givi žmonis daris ceip, kaip ant abrozo,
Parodyta, kad szoks dainuos ir grajis—
O! kad jin! eudus pripasakoj ma jis.—
Ciekavastis mani nespakajina!
Klausiu kur ir kadai tas but kecina,
O dasižinojas apie visu ku,
Pragėriau da vienu kvocieruku.
Sulaukus subatos, badai tas but kecino,
Ateiemus pėdžių ir nepragerus vieno peno,
Laukiau vakaro ir tos adzinos,
Nuo katros toji “szio” prasidėt kecinos;
O kad sulaukiau, žaras nuėjau,
Ir pasakytu vietų ceip-gi atradau.
Bades tuju muru vadžinamu “Opera House”,
Nelaukdamas, inejau ir dairaus;
Nesmielniai ainu paskun kitus,
Per gražiai iszklotus divonais skadus.
Pasibaigus skadams, kad apsidairiau,
Džidzeliu sienose zerkolus pamaeziau,
Bet asz in juos ilgai nežiūrėjau,
Ba paskun kitus skubindamas ėjau,
Czik žinau paszalij langelis matici,
Prie kuriuo ajna pinygus mokeci.
Gelažinems grotoms apcvertas langelis,
Usz kuriu, kap szancinykas, stovi ponelis,
Kada visi acitrauke asz ku juom priėjau,
Ir iszemes doleri jam padaviau,
Per savo sciklines akis in mani pažiurėjo,
Ir nusijuokęs patiku, prakalbėjo:
— Kur ejsi ar ant galerijos, ar ant balkano?
Žmogus ežia niekad nebuvęs, sakau: “Ai duno.”
Ba ku gali žinoci, kas tas “balkanas”,
Arba “galerije” ar kitas kas?
Kad da galėtai žmogus susikalbeci,
Tai vis nor možna buci iszsiklausci,
O dabar stoviu, nežinodama ku daric,
Ar stovec, ar aje, ar’atgal grižez.
Pasižiurejes gerai in mani,
Paėmus doleri mano iszmaini,
Da reszto isz jo mum iszdavi,
Ir sikiu koki ti scipru kavai ku popieros padavi.
Pinygus in maszneli susidzejas,
Ir in kelnių kiszeniu insidzejas,
In kur kici nuvej ir asz nuvejau,
Bet vėl nauju bedu pascikau.
Szic prie stikliniu, duriu stovi du stružai,
Pasiredžia taritum Žalnieriai.
Zaras vienas sako: “duok tikietu,”
Asz pinygus užmokėjau, kūgi daugiau nori,
Bet jie kaipo szetonai nedori,
Iszstume mani tuoj usz duriu.
Stoviu ir dumoju, ku-gi dabar daric turiu,
Ar-gi turiu iszejti už duriu.
Bedūmodama ant galo atsiminiau,
Kad man “tikietu” davė, ale asz nepasiėmiau.
Zaras begu prie langelio gruototo,
Ir klausiu, ar nemate mano “tikieto!”
Bet ir szic ladokas tik nusijuokė,
“Asz tau padaviau — ku nori?” atsake,
Ka-gi ežia ilgai da pasakoci—
Reikėjo kitu “tikietu” nusipirko!,
Ba ant ano turbut Kas nujujo,
Radzias paliktu ir su juom nuvejo.
Su “tikietu” mani žaras inlaido,
Atemi tiekietu ir tolesnei nulaido
Asz radzias daug redu krėslu —
O, kad žinotum kaip tinai dailu?—
Zaras su džiaugsmu in vienu sieduosi,
Ir kraipindamas gaivu in visur dairausi,
Bet vėl nesczeszcis vėl nauju beda,
Vėl mani pastvėręs lauk veda.
Kokis ti “kazokutis” paszauke “get op!”
Stoviu ir žiurau in kur-gi kopt—
Da gerai kad parodi man skadus,
Ba jau butau uszkeikis savaip “kazokus.”
Uszkuopes augsztin, czion nieko da neradau,
Del to smielniai in pirmu krėslu sėdau;
Atsidusau tarytum po prociai,
Ba ir nežertas but tokioi turbacioi.
Ale ir vietos po savim nesuszildžiau,
Jau vėl keno ranku ant peties pajutau,
Atsigrižes žiurau — ugi vėl kokis,
Stovi prie mani plikaausis.—
Ir klausia api koki tin “Czek from czer?”
Sakau: “Atidaviau, kito pas mani neri”
Atsiminiau, kad gavau kokiu tai gromatu,
Kaip cik atėmė nuo mani tikietu;

Geradejysfe Visiems
Philadelphijos Medikai Klinikas

Gausybes žmonių, per daktarus kurie yra Klinlkę, apturėjo, svelkatąIšslgydė : Philadelphijos žmones nereikalauja papulti kur nors j apgaviku
rankas arba menkos vert ės daktarpalalkiu; kurie apsimą o negali išgydyti,
nes Philadelphijos M. Klinikas visiems pagelbsti kurie čion tik krelpčsL
*■’
Philadelphijos žmones yra laimingi, turėdami savo miestę tokį garsu geradėjinga Kliniką, kuris pasekmingai, teisingai, greit ir ge
rai, kad apsimą, tai kiekvieną serganti Išgydo; todėl, kad Čion:

Tik parinkti geriausi daktarai specjalistai darbuojasi.
PASARGA: Teisingumas, gerumas užtikrinta visiems; nes šitas Phi
ladelphijos Medical Klinikas, yra paties Pennsylvanijos Gu
bernatoriaus užtvirtytas-legalizuotas.
IDANT IR LIETUVIAI ŽINOTŲ,
kur atrasti tikra pagelba sveikatai, kaip Philadelphijos, Pa., telp iš kitu
miestu, tad nutarta pranešti per laikrašti, kad pribūtu ar atsišauktu, o visi
kurie trokšta apturės sveikatą ir visokias rodąs lietuviškoj kalboj Ir, bus
išgydyti nuo: skaudėjimo kaulu, sąnariu, strėnų, krutinės, pečiu, ranku ir
kojų. Nesveikumo viduriu ir inkstu, žarnų ilgu. Nusilpnėjimo, sunkaus
kvėpavimo, nervu, slaptu užsikrečiamu ir nuo išdykimo ligų. Blogus sap
nus, kosulio, širdies ir galvos ilgu. Teln-pat moterų, skausmingas
inenesinęs, gumbo ir visas kitas ligas, kurios tik atsiranda vargimui žmonių.
Gydome kaip šviežos teip ir užsenejusias ligas. Tu ar tavo pažysta
mas, nepaisek kad tau niekas nepagelbėjo, neatideliok, bet pribuk ar atsi
šauk, busi išgydytas, jai dar galutinai mirties neapimtas. Kam mokėti
apgavikams daug kartu po dešimts doleriu už kvarbuoty vandenį; kad Phi
ladelphijos Medikai Klinlkę suteiks teisingas grynas gyduoles naujausio
sutaisymo už mažą atnagrvdvjimą, išgydys.
KAM SIKGTI, kail gali būti IŠGIDYTAS.
Atsišauk ant šio adreso visada:

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC,
Ne senei lekiotojas McCurdy bandė nulėkti isz Key West
in Havana, Kuba, but nepasiseko nes inpuole in mares su maszina būdamas tik 10 miliu tolumo nog užbaigimo nepapras
tos keliones ir pralaimėjo $5.000. Bet tomis dienomis lekiojo
aplink senoviszka forteca Morro Castle, pristovoje Havanos,
kaip tai ant paveikslo matome o už savo darbu aplaike 5,000
doleriu— už kėlės valandas darbo.

KUR BUNA.

Nikolajevo apskritys tūlas
valstietis su savo reikalais iszejo miestan, palikes viena žmo
na namie. Valstiecziui iszejus,
atėjo du kaimynai reikalauda
mi pinigu nuo žmonos. Ji iszsi
gandus iszbego laukan, iszbegus iszgirdo riksmą savo vai
ko ir vela tuoj mėtėsi grinczion, inbegus pamate gulinti
vaika ant grindų su suskaldy
ta galva ir ji ežia pat pagimdė
vaika.
Valstietis pargryžes isz mies
to, jau neberado žmogžudžiu
ir tuoj nubėgo jiems atkerszyti, bet nuėjės rado juos pasiko
rusius ant vagiu.
Spėjama, kad juodu pasiko
rė isz baimes atsakomybes.

Mano brolis Jonas Sukaitis ir Ni
Uodimas Slirba, Raudoni plaukai,
viena puse veido nudegusi, abudu
paeina isz Raseinių pav. Kukuliszkiu
sodžiaus jie pats ar kas kitas praszau
duot žine ant adreso:
(qt oi)
M. Lukaitis
10446 Florence avė. So Deering Ill

Duona isz medžio.

PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS

Parduoda Szipkortes isz Bremo,
Hamburgo ir Liverpool tiesog in
Piningus aiuneziu grietai ir
eamu po kauoije irne turite
g ūmo.

Atei ky te pasitikryt o

-------------------- —— VIg 1 krikščionys, ne žydai.

Didžiause Uetnvisvka Agentūra. Kantoras Bankinis
ir Pardaviste Szipkorcziu ant Visokiu Linijų.
323-235 W. CENTRE ST..

->

MAHANOY CITY, PA

. Parduoda Szipkortes ant visokiu drucziausiv
y geriausiu Laivu. Siuncze Finingui in tiesi,
^ales Svieto greieziause ir pigiause. Visi tap
Kurie pei mus siuntė apie tai gerai žino.
Iszduooa Dostovierene del tu ka nori savo
<■
Lietuvoje kam pavesti.

Del Draugysczlu pristatau pulkas Szarfas.
u tas, Kepuras, Karūnas, Špilkas Ir 1.1,
Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcriu,
Piningus irt. t., ratzykile j as mane o aplai
k vMleteisinaaatFBkynia.

Plymouth, Pa.

IR FABRIKANTAS...

Garsiu Lietuviszku-Lenkisžku Vaistu

iv.v.v.v.v.v.V.v.v/.v." Ls*

VV. ĮKĄSKALCKAS

Ant Gavėnios

Sveczias restauracijoje:—
Ale oisterei tame laike ne svei
ka.
Lekajus:— Tegul ponas ne
sibijo daktaras gyveno ant an
tro gyvenimo, o aptieka yra
skiepe.
rs_—__

APSAUGOJA NAMUS IR NAMINIUS RAKANDUS NOG UGNIES.

A. G. GROBLEWSKI

GRABORIUSfc-

Sveczias:— Labai man nes
magu, jog nerandu namie. Ar
tamista neužmirszi poniai ati
duoti szita kortele?
Tarnaite:— O ne, neužmirsziu, nes ponia liepe tuojaus
atneszti.

Siuntimo Piningu In Visas Dalis Svieto
601 W. Mahanoy St.,
Mahanoy City, Pa.

Vietojo mokėti už didelius apgarsinimus, kurie negydo sergančiu; tad Phi
ladelphijos Medikai Klinikas, moka už chemikalus gyduolėms, kurios išgy
do sergančius.
DR. ALEKSANDRA BROWNE, Supretend.

Mano brolei Antanas ir Franciszkus Kopturauskai, paeina isz Kauuo gub., Raseinių pav., Szimkaicziu
vals. Antanas 20 metu kaip Amerike,
o Franas metai adgal gyveno Colora- Cor. Elm. & Main Sts,.
... SAVININKAS
doje, turiu svarbu reikalai praszap
atsiszaukt aut adreso:
Kaz. Kopturoski
Egiutero No 1. 25c.
27 Kirkpatrick, st.
Pittsburg, Pa. Egiutero No.2 50c.

Viename vokiecziu laikrasztyje yra straipsnis, apraszantis
kaip reikia pagaminti duona
Laidoja kūnus numirusiu. Pasamdo
isz.... medžio.ryginus ir vežimus del pasivažinėjimą
Tam tikslui Berlyne yra pa- Krausto daigius ir LL Viską atlieka
ka
nogeriause ir puikiause. Su virsi
brikas, kuriame viena para isz minėtais
reikalais kreipkities pas jin o
busite
visame užganėdintais.
kepa in keletą pudu duonos
520
W.
Center
St. Mahanoy City
isz medžio.
Kad pagaminus tokia duo
na. reikia druožles (opilkas)
užraugti invairiomis mielėmis,
potam inpilti treczia dali rugi
niu miltu ir užmaiszyti, po ko
duona jau galima kepti.
Voketijoj ta duona szeria ar
klius, bet, sako, kad gali val
gyt ir žmones, ta duona žmo
gui nieko nekenktu.

Draugas in pralobusį kupežiu:— Visa tamista savo tur
tą padarei isz degtines, ar ne
teisybe ?
Prolabes:— Ne, mano drau
ge, isz vandens, kuri pildavau
in degtine.

•iAUENTAS:-

PRIĖMIMO ADINOS: nuo 10 iš ryto iki 4 vakare. Utarnlnkais Ir Pėtnyčiom nuo Imos iki 9niu vakare. Šventadieniais nuo Imos iki 4tai po piet.

...NOTARIUSZAS...

Isz baimes.

Furmonas prasze krautuvėje
pirkti baltas naujas pirsztinaitęs.
— Kokio numaro?—užklau
se kupezius.
— Tūkstantis penki szintai
keturiasdeszimts penkto—at
sake furmonas (suprask, jo ve
žimo toks numaras buvo).

Szipkorcziu iii ir isz Europos

1117 WALNUT ST., tarp 11 tos ir 12 tos Gatv.
PHILADELPHIA, PA.

LEKIOJIMAS HAVANOJE.

Juo^ksi

KAISERIS WILHELMAS SU SAVO ANŪKĖLIU.

rrs"!

Spaustuvėje “Saules”
galima gauti visokiu
reikalingu knygų
Gyvenimas Jėzaus Kristaus
su paveikslais, popierineis
apdarais
- 50c.
Apdaryta in juoda audima 75c.
Katiczia Tieszpaties arba
Dievobaimingi apmislijimai
ant kiekvienos dienos per
isztisa gavėnia - - 25c.
Stacijos arba Kalvarija 10c.

Grauflus Verksniai - 10c.
Kanticzkos - - - - 50cMaldeles Arcibrostvos Szv.
Veido Viesp.J.Kristaus 10c.
Istorija Szventa, Seno ir
Naujo Instatymo su 50
paveikslais
■ 35c.
Evangelija Lietuviszkai ir
Lenkiszkai, ant viso meto,
apda. in juoda audima 75c.

Gyvenimas Visu

Szventu

visos 6 dalis vienoje knygoje
puikiai apdaryta - - §3.50.
Trumpas Katekizmas pagal
iszguldima Kun, Pilauckio,
su
nekuriais
naudingais
pridėjimais - - - 10c.
Aukso-Altorius arba Didis
Szaltinis 1,000 puslapiu §1.00
Senas ir Naujas Aukso Altorius
visos reikalingos Maldos, 864
puslapiu
- §1.00
Balsas Balandėlis arba Mažas
Szaltinis, 711 puslapiu 75c.
Garbe Dievui ant Augsztybes
640 puslapiu
- 75o.
Aukso Altorius apdaryta in
Francuziszka skūra, apvalais
kampais, auksuoti kraštai su
kabe
- §1.50.
Mažas Naujas Aukso Altorius,
•Celeloido apdarais, puiki
knygele
- §1.00.
Aniuolas Sargas,
minksztai
apdaryta in skūra apvalais
kampais auksuoti krasztai,
visos reikalingos Maldos
goriausia už visas kitas 75c.
Aniuolas Sargas, apdaryta in
tamsei rusva audima
50o.

Bankierius:—• Jau man nu
sibodo vaikszczioti tiek kartu
pas tamista skolos praszyti.
Kaltininkas:— Po teisybei
man dar daugiaus nusibodo
“SAULE”
tamistos lankymas pas mane, Į
ale del vieno mandagumo nie
Mahanoy City, Penna.
ko nesakiau.
1 į aszssmwMWMMM

^miiecznik 25c.
Gumbo laszai 35c.|
Menkos Mestis 25c.
Trejanka25c.
Linimemas Vaikams 25c.
Gyduoles nuo Kosulio25c.
Liepiu Baisumas 25c.
Antylakson del Vaiku 25c.
Milteliai Vaikams nuo
Kirmėlių 25c.
” nuo Kirmėlių del
suaugusiu35c.
Vanduo nuo Akiuskaudeji
mo 25c.
Ugniatraukis
25c.
Skilvio Laszai - 25c.
Gyd. užlaikimui Viduria
bei t isu
vimo ir Kruvinosios 75c.
“Uicure” arba gydymas Kenlejimu ir Skaudėjimu.
Rumatyzmo - $3.50
Gyd. del nemalimo Pilvo Gerianse gyduole del skaudėjimo
(50c Galvos.Katara. Pecziu, Krutinės
Milteliai apstabdymui
Szonosie, Rumatizmo, Szalczio,
Galvos skaudėjimo 10c. Nuralgija irnukandima visokiu
Laszai nuo Dantų
vabalukiu.
skaudėjimo - 10c. Pasarga: Kas nori parsitraukt
Mobtis nuo gedimo ir
gyduoles perekspres turi atsiusti
prakaitavimo Kojų 25c ji iszaugszto, o už kitus siuneziGeležinis sudrutintpjas
ame per c o.d. Mažiau negu už
sveikatos - 50c. $1 vaistu nesiunezem. Atsiuntimo
Vaistas nutildymui Vaiku kasztus apmoka pats apturejas.
25c. Siunsdamas piningus p»-r Money
Vaistas nuo Papauto
Oredr visada paduok tikra ir
Corn Cure 15c. l abzku savo adresa.

j Gyduolis nuo Grippo 25o
I Plauku apsaugotoms tOc
Muilas Plauku saugotoje.
10.Milteliai nuo Kepenų 35c.
Valytojas Plemu Drabu.
ž.iuose - 52c.
Rožes Bahamas - 25c.
Kinder Bahamas - 52c.
| Bobriaus Laszai - 50c.
Į Svelnitojas
35c.
K laųjo valytojas $2.00
į Nervu Ramitojas
$1.00.
Egzema arba odos uždegu
mas pas Vaikus $1.2.I Groblevskio Pleisteris
(Kasztavalo) 25c.
| Pamada Vaikams
25c.
Ucholyna nuo skaudėjimo
Ausise 25c.
Gyduoles nuo R iemens 50c
Vengersko
Fixator del
Ūsu 15c.
Inkstu Vaistas (mažesne)
25c.
Inkstu Vaistas (didesne) $1
Akines Dulkeles - 50c.
Gydimas nuo uždegimo
Dantų arba abelnai
skausmo ir skurbutis $1.25
Gyduolių ir mostis nog
Paiku ir Niežu
$2.00
Gyduolių ir mostis nog
Dedervines
,$2 00
Gyduolių nuo Paslaptingos
Ligos $5.00

P. V. OB1ECUNAS & CO.
[ALL NATIONS DEPOSIT BANK]

Cor. 13-th & Carson Sts.
1’ittsbnrg, Pa
---- ♦----------- ♦----Musu Vienatine Lietuviszka Banka su kapitoln $75,000.00
randasi po priežiūra Valstijos Pennsylvanijos. Užrubežiiiis
kapitolas $40,000.00. Locnas namas vertas $150,000.00
Mes priimame piningus ant paezedumo ir mokame po
4-to procentą nog szimto. Siuncziame piningus in visis dalis
svieto ir parduodame Laiva-kortias ant visokiu linijų.
Musu Bankoje randasi tam tikra Rejentalna teipgi ir
Užrubežiniu Provu kancelarija, kurios Rejentu yra pats
P.V.Obiecunas organizatorius tos Bankos.
Kreipkitės su visokeis reikalais prie Musu Bankos per
gromatas ar asabiszkai o mes iszpildisime visokius jusu
reikalus greitai, teisingai ir prideranczeL į&‘ Piningus
ant paezedumo arba kitokiu reikalu galite prisiusi per
Express Co._ arba pacziini MoneyOrderi.

DABAR LAIKAS: NAUDOKITĖS VISI!
Turiu už garbę pranešti visiems lietuviams ir mano
kostumeriams, kad aš perkėliau savo krautuvę iš Brooklyn
N. Y. in SCRANTON. PA ant žemiau paduoto adreso, kurioje

galit gauti LAIKRODŽIU, LAIKRODĖLIU, LENCIŪGĖLIU, PUIKIU ŽIEDU, ŠPILKŲ,
KALCIKU, KOMPASU, KRYŽIUKU. Puikiausiu ARMONIKŲ, SKR1PKU, KLERKETU, TRUBU, KONCERTINŲ ir daugybe visokiu muzikališku instru-

,
-V.Lfefd™

y

mc-~tu. Geru BR1TVU, visokio skyriaus DRUKAVOJIMUI MAŠINUKIŲ, ALBUMU FOTOGRAFIJOMS, GU
MINIU LTTARU. ISTORIŠKU ir MALDA KNYGIŲ, visokiu gražiu POPIERIŲ gromatoms rašyti su
puikiausiais apskaitymais ir dainomis su drukuotais aplinkui konvertais TUZINĄ už
25c., 5 tuž. -$1.00, Perkupčiams 1.000 už $6.00. LIETUVIŠKA BIBLIJA arba ŠVENTAS RAŠTAS
’ seno ir naujo testamentu lietuviškomis litaromis pusi. 1127, drūčiai apdaryta, su
prisiuntimu $3.00. Jai katras neturit mano didelio KATALOGO No 3
pareikalaukit šiandien: prisiusdami tikrą savo adresą ir už 5 c,
markę gausit ji su 456 paveikslais ir 1.000 naudingu daigtu. Aš
gvarantuoju, kad mano tavoras pirmos klesos, o prekės pigesnės
kaip kitur. Ordelius išsiunčiu greitai i visus Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt tavora daug pigiau kaip
kitur. Kviečiu visus su ordeliais ir visokiais pirkiniais kreipties
Šiuo adresu: HLWIUEWICB. 115 W. MARKET Slr.,Providcrce Sq. SCRANTON, PA.

PIGUS

Sheboygan Wis.— 18d.
Ant Pardavimo.
Vasario parapinėje saleje liko| Geras biznis, ziegoriu sztosi : tloszta puikus teatras, vai- raP, jr <laugia.ii visokiu daigtu,
diuta komedijele vienoje veiks czionais ziegormeisteris gal lik
meje, kur daly bavo tris ypa- ti jeigu perkikas iszmano
tos, Liet, ubagas, žydas ir jio kaip taisyt žiegorius, parsiduo
pat', atloszta gana pasekmin da pigiai isz priežasties jog sa
gai, ypatingai prajuokino žiū vininkas važuoja ant farmos
rėtojus, liet, ubagas, po loszi- gyvent, atsiszaukt ant adreso:
mu choias vietinio vargeninko
(05 °))
vedamas padainavo keletą tauKaz. Marciukewiez
tiszku dainų kas labjause pub
1035 Michigan avė.
likai patiko, padeklemuota
Sheboygan, Wie.
keletą deklemaeiju kur deklemuojant at-ižymejo ę. Czižauc
Reikalaujame.
kiute, lai bus garbe Sheboyges
Kožnam mieste Lietuviszku
lietuviams, kad dievas padėtu
toliaus geriaus pasiruoszti.
agentu del gavimo orderiu ant
moterių apredimu, teip-gi sztor
Fantanet Ind — Darbai ninku ir pedloriu kurie norėtu
slobnei eina dirba po dvi die imti orderius ant moterių ap
nas ant nedėlios.
redimu. Musu fabrike galima
— Oras gražus.
gauti kanopigiause. Del agen
— Lietuviu pusėtinas būre tu pristatome sempelius ir ki
lis.
tus reikalingus daigtus. Raszykite Lietuviszkai ant adreso:
Neyra abejones.
J. F. Richard (to 26.)
140
Maple
St. Holyoke, Mass.
Jaigu Mahanojaus gyventojiai pa

PARDAVIMAS.

Isz priežasties kad neužilgio nplaikysime nauja

Vasarini Tavora, pastanavijom iszparduoti visa
žiemini Tavora už labai numažinta preke idant

padaryti vietos del naujo Vasarinio Tavoro.
Dabar yra gera proga pirkti Siutą arba Overkoti

ii' kitu žieminiu apredimu.

Todėl ateikyte

pasinaudoti isz szito pigaus pardavimo o snczedinsite piningu ant kožno pirkinio.

W.RYNKEWICZIUS
233-235 West Centre Street.

rodo kad galima iezeigydint nog
skaudėj mo peczuoee, inkstu ir t. t
Skaitykite kad Mahanojaus gyvento

Žinios Vietines.

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELU.

ja raszo;
Mre. Wm. iJowell nog 320 E. Ma
hanoy St. Mahanoy City, Pa. rasto:
Negalia
atsakyti
rekomenduoti
Doans pigulkas del inksto del to
kad jie mane iezgyde. Skaudėjimas

— Subatoje pripuola Szv.
Freeland Pa.— Panedelio
Kazimierio.
ryta mirė szirdies lyga Anta peozioose baisei mane vargino ir lai
— Staniklije serga suvir- nas Rudwik (Rudzeviczia) že- kais mislydavau kad kryžius mano
loszta. Kada pasilenkdavau skaude
szum 25 vaiku ant uždegimo notae žmogus 57 m senumo. jimas bavo da arszenis, visados bu
paausiu (mumps).
Laidotuves atsibuvo Ketverge vau pailsins ir nesinorėdavo nieko
Joki vaistai man ntgialbej
— Sergekites agentu kurie ir kūnas likos palaidotas ant dirbti.
kaip tik Doans Kidney Pilis, jie man
jus prikalbinės pirkti žeme neprigulmingu kapiniu. Noba atnezse visiezka palengvinimą.
Ant pardavimo visose aptiekose.
Floridoj. Yra tai apgaviKai. ženstva atliko neprigulmingas
Preke 50o. baksukaa. Foster-Milturo
— Koroneris Donaghue savo lenku kuningas Hudoras isz Co. isz Buffalo, N. Y. yra pardavejei
raporte ant Vasario menesio Scrantu. Nabaszninkas paliko S iv. V aisti j nose.
danesza sekanezius atsitikimus, paezia ir 8 vaikus. Buvo tai
kasiklosia užmuszta 13, ant ge gana turtingas žmogus ir plaKataliogas Dykai
ležinkelio 2, visokiu atsitikimu cziai pažinstamas.
..Visokiu..
3, persiszove 4, sudege 11, apo
Muzikaliszku
Gilberton Pa — Darbai
plekcijos 4, isz neprižiurejimo
Instrumentu,
kasiklose sumažėjo kadangi
ypatingai:
2, patžudinstos 2. Isz viso 41.
ne visas dienas dirba.
Puikiu
— Naminei daigtai geram
— Panedelio vakara atsibuvo
Armonikų
padėjime. Parsiduos pigiai ba
parapijos balus ant Rasimo sa
Drukavojlmul Gromatas Maszinellu
locninikas iszvažuoja isz mies
les. Žmonių tiek daug prisirin
to. Kas nupirks tai gaus ir
Lietuviszku Knygų
ko kad netilpo ant sales. Vis
stubas del gyvenimo. Dasižiir kitokiu Daiktu.
kas nusisekė gerai.
Prisiusk savo adresa ir 2c.
nokyte apie daugiaus pas 714
paežio ženklą, o katalioga gausite
■f Subatoj mirė ant gerkli
dovanai. Adresas:
W. Centre St.
(61 o?)
nes ligos Vinco Ruko pati,
M. J. Damijonaitis
— Ka tai ne senei buvo mu 22 m. senumo. Laidotuves atsi
812 33-rd.St., Dept 2. Chicago, l'll.
su mieste burtinykas Vance buvo Utarninke. Nabaszninke
pas kuri žmones trauke idant paliko didelam nuliudime vy
jiems inspetu atejte api meile ra ir daugybe giminiu.
B. RAGAŽINSKAS
ir t. t. tai puikei prigavo ne
kuriuos Tamakvieczius ant
Bicknell lud.— Darbai
$1.000.
gerai eina, dirba pilna laika,
— Praejta Vasario menesi uždarbei geri, nog 3 lig 5 dol.
mirė musu mieste 24 ypatos o ant dienos, czionais nesiranda
užmiestije 4. Užgimė in ta lai kitokiu darbu kaip tik vienos
Sziomis dienuojis muso tautietis
ka 62 gyvi kudykei o 5 ne gi- anglių kasyklos, isz kitur pri
B. Ragažinskas pargabeno visokiu
buvusiam
darbas
sunku
gaut.
vi. Daugiause užgyme “fogėrimu, Amerikoniszku ir Importitu.
— Miestelis_ labai dailus.
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu,
reigneriu”.
— Lietuviu yra apie 4 pa Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t.
— Parsiduoda naminei daig
Teipgi skambanezio Alaus ir Porterio.
tai, geram padėjime parsiduos vienei, o mergynu suvisai nė Duokyte dabar orderi o bus jumis
ra, jagu isz kur pribūtu pora
labai pigiai. Dasižinokyte pas merginu tai ir padarytu pora pristatyta in namus.
609 W. Mahanoy St. (61 o;) familiju.
B. RAGAŽINSKAS

■

SHENANDOAH, PA.
' — Teresa Narusevicziute Ii
kos nugabenta in narna Gero
piemens už nepadoru gyveni
mą. Ievai negalėjo jiosios su
valdyti.
— Stasis Yankauckas buvo
tosios nuomones, jog da yra
policijantu ir atejas namo po
apgloba apsvaiginanezios nuo
mones, pradėjo savo paeziule
apdaužinet ir iszkepti ant pecziaus bet kazokas Snyderis ir
policijantas Doddridge areszta
vojo Stasiuką. Būdamas cziszcziuje kėlės valandas suprato,
jog negerai padare ir prižadė
jo, jog daugiau to ne daris.

Homestead Pa.— Darbai
slobnei eina, nekurie fabrikai
sustojo dirbę ir nežine kada
pradės dirbt.
— Oras gražus.
— Lietuviu pusėtinas būre
lis, isz tu visokiu atsiranda.
— Czionais kiauszinei vela
pabrango, buvo 16 centu tuzi
nas, o dabar nog 17 lig 23 cen
tu mesa teippat pabrango.

54-56 N. Main St.,
Mahanoy City.

Patentuotas regulatoris
užsukamas isz virszaus.
motcr’u ar vyru, 81 k
gvarantuot as ant 20
metu. Siusem szita
laikrodi visimsC.O.D
L
už$5.75irexpreso
iszegzaminavij
mui, jei nebus toks
sakom, Nemokėkite
nei centą.
ATMINKIT,
kitur užmokėsite už toki laikrodi in $35
Su koznu Laikrodi duodam Lenciugeli.
LO 6*2=^

Batavia N.Y.— Darbai po Excelsior Watch Co.001 Ce°tn‘1 ’*,"‘<“*„*•11
valei eina.
Didžiausia Lietuviszku
— Vaikynu yra pora tuzi
Aparatu Dirbtuve
nu, bet mergynu ne vienos nė
Amerikoje.

ra, visi trauke merginas isz
Brooklyno, 27 d. Vasario atsi
buvo szlubas p. Vinco Garbalauckio su p. Franciszka JaCleveland, Ohio — Kun. kaicziute velijame viso gero
J. Halaburdo prova su salu- jaunavedžiams.
ninku. p. Baltrukoniu da neScranton, Pa — Jagu in
užsibaigė ir nežinia kada užsi
baigs. Priežastis skundo yra kur atsibalados Vaclovas Kim
sekanti Baltru konis apskundė keviezius tai iszguikit laukan
kunyga už tai kad jin nevos taji nedorėli nes czionais prida
iszvadino bažnyczioja ir už re daug ergelio apvogdamas
draudė žmonim pas jin ejti ir B. Klimkevicziu palikdamas
už tai apskundė kunyga ant senus skudurius. Yra tai bjauro pasielgimo žmogus ir never
$4.500 paszkadavojimo. Kuny tas nog nieko priglaudos. Apgas užginezina buk teip yra sisaugokit.
kalbejas o liudintojai liudiję
Roslyn Wash.— Darbai
buk teisybe. Kaip tas viskas
užsibaigs tai ne žinia, nes lig slobnei eina, dirba po dvi die
sziam laikui kasztu jau prisi nas ant nedėlios, isz kitur pri
darė ant dvieju tukstaneziu buvusiam darbas sunku gaut.
doleriu. Gaila, jog toki atsiti — Del ne kuriu moterėliu
p. Baltruviene labai reikalin
kimai pakyla parapijosia.
ga: ba per daug aluti mauke.
Monesseen Pa.— Darbai
gerai eina, iszkitur pribuvu Pana III — Darbai slobnei
eina, isz kitur pribuvusiam
siam darbas nesunku gaut.
darbas sunku gaut.
— Oras maiszytas.
— Lietuviu pusėtinas būre -— Lietuviu yra pusėtinas
lis, isz tu visokiu atsiranda. būrelis, isz tu visokiu atsiran
Baltruviene del nekuriu moto da. Del nekuriu moterėliu p.
Baltruviene labai reikalinga.
rėliu labai reikalinga.

Vertelgyste egzistuoja 14 metu.

Reikalingas Kriauezius-

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familiju
ant viso loto po no. 604 606
West Center triy, žios. Dasižinokyte ant adreso:
(V J’)
Thomas Haugh ney
12 E. Mah. St.
Mahanoy City, Pa.

-AGENTAS202 Troy St. Dayton, O.

Geras mėsinis biznis. Se
nas Ceikiu ir groser sztoras.
Puikus popierių ir knygų szto
ras. Gerai užmokama duonkep
tuve. Teipgi daugybe namu ir
lotu ant pardavimo už neperbrangia preke.
(q;iu j
Win. Shugg.
246 E. Broad et. Tamaqua Pa.

Geriausiu

Mano agentūra yra po

Agentai.

Gi

priežiūra (Jhijos- Val-tijos.
Teipgi užlaikau puiku Saluna kur
k ekvi.-nas atras svetinga pr ėmimu.

tlil»iSDS

NAUJAS ŽEMINIS TAVOKAS.
Sziame laike aplaikome vištikių labai puikiu Rudeuinu Apredimu
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome virus atsilankyti
ir pamatyti szita Nau a Tavora. kokio kituosią' Srtoruose vargei
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Rudenin-'u
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku,
Jekiu, Szlebiu, Trumpu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga del
apredimo Moterių, Merginib, Vaiku ir Kūdikiu.
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi
gatavu. Del Kūdikiu Krikszto turime visokiu Szlebukiu. Keipu,
Kepuraicziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur.
Ateikite o patis. persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti.

Geriausi Ryžei po
Gera Arbata
30c. Kava
3 bleszines 12c. Konu
” Tametes
3
” Žirniu
” Szebelbonu
3
” Kruopeliu
3
1 baksas Krekiu

6c. svaras.
19c. ”
20c. ”
25c.
25c.
25c.
25c.
25c.
4c.

Biscola
Butterine-Sviestas

Geresnis už Taukus—Mažiaus_kasztuoja
mažiaus reike naudoti.
5 svarai 75c.

5 svarai ^1.15.

W. R CONRAD
15 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
415 Pine St., TamaQua, Pa.

Mahanoi City, Shenandoah
Bt. Carmel, Landsford.

Fotogralistas-
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. pr ežiiTa Penusylvanijos Valstijos Bankinio
n »-nt<>. Peržiuretos per Valst ja du kartu an'
Pennsylvariijos Val-tijaruri sudeja piningus'

ket* toujgrafiia
I adaro didel-

tik imas iii

I’ iiigŲ* skol iianie ąiit jnrmb ifi- rgiezio
Pn ėf-nta niokanie ant sudėtu pinigu
Turime klerkus katrie kalba Lietuviszkai,
enkiszkai, SDvokiszkai. Ru-iszkai, Vokiszkai ir1
A llįfelskal
b»nko turtą- isznesza ant 7i ‘Otukstacziu doleriu vertes
Tegu) tavo pin ga tau uždirba daūgiaus, mes
moka 2 procentą užtapo p n igus sudėtus musu banke.'

Kinkei niu raukinei* »•«»►

tarczius. Parduoda visokes reliną* ir 1.1
letnvei rd v j niz-m i n etai n reikalais neini

ir nedale

guro tur
F

užvidejimr

arba tas ž<
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ta kimi
naikinate

keletą

Nusipirkite sau
Buteliu

sveikatai

NORKEVICZIAUS NO. 6.

DIREKTOREI SZITO BANKO YR*:-------

Genausia Arielka V i sąru
Mien e. Tik $1 už Buteli.
Teipgi ežia gausite ir vi-okiu
kitu perimu. At^ikvte dabai
prie-z laika, duokite navų
orderi o bus jums pristatyt*

l> M '.RA H AM
. KYNK1EWKZ
MICHAEL GAVULa.
ANT DANIRAVICZ
JOHN HORNRBY
CHAS F KaIEK
THOR F. FLANAGAN
JOHN J. MEYER
W J. MILEI
,
CHAS L ADAM
LEON ECKERT.
< HAS. RI’RCHILI.
DANIEL F GUINAN •

S. Norkewicz

kjt, orgai

3
t •

nebus arei
to uos 1

Į '. kalbėdami
reike, vien

būti tarp
nėra sutiki

t

kalingiausi

408 West Mahanoy Ate.

rargstanezi
go priešo,

ROSI ZKAI"/NERIiONI!ZKA LIN JA

mums. Vist
bakokiszk

Vienatine be persėdimo ti re
Amerikos ir L e|>oj»ns| l{nsijos|.

Visokį mi

UNION NATIONAL BANKAS
1

Prekes Lainkorczlu (SrIpkorcziug
Id Lipimju.
In Roterduma.
$81.(M) — III. Kliasos — $38.(K)
$33.00 — III. Paderinta— $4<*.<K)'
*43. <» — II. Kliasa B — $.">0.011
$:>o.i 0 — II. Kliata A — $60.(i0
...Isz Liepojaūs in New Yorka...

$02.50
$57.50
$13.50

Apart visko keliauninkai (em'grantai)
III. Kliasos moka $4.0U taksu paskirtu
Amerikos valdžios.

A. E. Johnson & Co.

silikobergz

sime vien di

MAHANOY CITY, PA.
T • AFITOLISTOCK ma.OtKJ
SUKĖLUS ir PROFITS $800,000

Tieaog in Llbava, apleidžiant Rotterdama.

1. Kliasa
H. Kliasa
III. Kliasa

Ja būdoje,:

1

(llussiun American Mai S'eamera)
Kuški Pacztavi Laivai iszeina:
BIRMA
11,
Kovo
L1TLANIX ?5,
”
RUSSIA 8.
Balandžio 1911
K URS K 22,

labai gera t

J-uv. Vaisi, randas turi musu banke sudetirpiningu.

į Mokame antra procentą ant sudėtu piningu? Procentą
f į ridedam prie tavo piningu j irn a diena tjauriv'iriiqsa
į n t-nesuose, ne| aisaut ar atneszi parodini knygute arnez

į
t
r
t
t
[

nesutikimu

Mes ooi m kad ir jus turėtumėt reikalą su ūąueu banka,
nepaisant ar mažas ar dydelis.
VYRSZININKAI:
7 BANKO ADYNOS
Harri’-on kali Prezidentas
9 ryte lyg 3 popiet
Subatomta
F J. NoonanVice-Prezideotas.
ia M. Barnes Kasijerius.
9 ryte lyg 12 ąd ;

užmautam

din respurt
■ - dia malimu

r

prisitarime:

t

nuomones!

jb m® idealu
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Gana pažve

f

rams' rupi

J

toli esame n

’

knsrtis yra

knszczius, 1

suomenes, t
reikalams.

Gen. Pass. A Kent, 27 Broadway

New York. N. Y.

įg" Pas mus dirba Lietuvaites
122 W, Center Str

Suczedinsime Jumis Piningus.

i 1 M A M
I I >1AA I >J

J®
MERCHANTS BANKING TRUST CO. |

H Jvtu

irnr eiti, kaip tik pa* «v<> *na gyventn'

Ant Pardavimo.

r\rielkele, Alus ir Cigarai tinkame
karatui. Sale del zobuvu ir mitingu.

1 svaras 25c.

Linijų in ir isz Lietuvos

ir kitu daliu Svieto.
Siunczia Piningus in visas dalis >
greitai, teisingai ir pigiau Degu kiti

Dykai.
Katalogas visokiu ziegoreliu
visokiu auksiniu ir sidabriniu
da gtu, instrumentu revolve
riu, karabinu ir visokiu kitu
reikalingu daigtu. Ra-zykite
tuojaus ant adieso.
(81 °))
A. S. Stevens Co.
104 Gre-nwlch St.
New York.

Parsiduoda barber ihop, su
trys dideleis puikeis zerkolais.
50 coliu ilgio, dvi kamodos ir
dvi kreses, ir visokiu mažu
daigtu, biznis puikus daromas,
szapa lietuviszkam saluuia,
parsiduos už maža ' preke, isz
priežasties locnynikas važuoja
in lietuva. Kas norėtu pirkt
tegul atsiszauke ant adreso:
(91 RMuję)
Ant pardavimo.
T. Lozo
Saliunas su nedeline Sit Box 15
Witherbee, N. Y,
ting room, darantis gera bizni
nedeliomis nes yra kotelis, rei
K. K0NEWK0
kalauji inneszt 4 ai’ 5 tuks. do
UŽLAIKO PUIKU
leriu skolos liks 5 tuks. asabiszkai ar per laiszka atsi-1
SALUNA
szaukit ant adreso:
(to 18.)
98
Main
St, Ashley, Pa.
Jos. Kiekis
781 Clifford avė.
Pu’kiause užejga del Lietuviu ir
Rochester, N. Y. svetingiauses priėmimas del visu.

3 svarai 45c.

Moterių Kotu ir Siutu.
Pardavimas pigus tik per szita menesi,
'Vyru 50c. Marszkinei 29č.
Vyru audeklinei Kalnierei 5c.
Vyru juodi Overkotai 85.
Vyru nauji Siutai
$10.
Vaiku Siutai po puse prekes.

Parduoda Szipkortes ant visiu

Ant Pardavimo.

Du geri kriaueziai, kurie
moka visa darba ypacz toksai
ka moka gerai surdotus sinti.
Darbo ant visados. Gera mo
kestis kad tik gerai darba' at
liktu. Atsiszaukyte ant adre
so:
(to 21).
Petras Brundza
206 E. Centre St.
Shenandoah, Pa

file Glob8

J ŪSE PREKES PARDAVIMAS.

A. J. Keydoszius

Dr. O'Malley iszaiszkina priežastipasekmingogydmo

FR. LABANAUCKAS
Lietuviszkas

Auksorius

auksinius daiktus, kaip

e

mažus

ir

pasek-

labai

įdėlius

Teipgi taisau

uiDgai.

sulažitut žiedus, indedu

ž’edarn naujusdaimentus,

perlus

kitus

ir

brangius akmenie.

Dar

,r’b *° esu gera’ i9Zila'

ines taisit
siuvamas
maszinas,
revolverius,

mubzkivtas ir kitas maszi

įį

Parduodat

nerijas.

lybe, tai nu

’

prieszu vari

|

I Dievo mum

PITTSBVHGE, FA.
------ o----Taisau visokiug
Laikrodžius

Spauda u

j

visokius brangius daiktu
už maža preke.
Mano darbas ir pirkimas

yra gvarantavojemas.
Szirdingai kvieoziu visus ateiti.

Fr. Labanauckas

ISZSI VERŽIMAS
Verikose’e arba netikrasis Iszsiveržimas

,

Puczkai ir visokios Odos Ligos. '
Be jokios Operacijos, Skaudėjimo ar
apleidimo savo kasdieninio darbo.

i

■

G. A. Fritzinger fpolicmoūMl Wilk»
Barre Pa. išgydytas nuo snnkaur farira*
L DĖLTO—Kad jojo neskaudanti žimo 5 metai atgalios, nuo tad* neoesrioj*
n etoda likos naudota per jin suvirstom jokio diržu.
25 metus, o josios naudingumai likos
Thom. R. Williams, anglekasis in Hyde
prisavintas per teip vadinamus ‘ Specialia
Pai k Pa, iszgyditas nuo insiveržimo, 5
tus R upturns, kurie jaja ir naudoja.
metai kaip diržą nėsettioja.
A
2. DEL TO —Kad suvirstom in 12.000
William H: Adams, fajenriOtrM, SM<1|»
iszgi.ie ligoniu o nekurie pribuvo isz tolimu
hzaliu gydytis, o kuris jis vienas pasekmin Alex Works, Wilke* Barre, išgydytas ifl»
iNisiveržimo, kuriu turėjo per 1c neto.
gai tik gydo.
PRIEŽASTIS ISZGIDIMO.

R. D Greenwait, marinistu prieki*
3. DEL TO — Juog kožna savo žodi
gali pinigiszkai ir professionaliszkai užtik pect br»kerių, Breslan Pa du vaiku 3it.9
rint, kuri duoda ligoniui, o būdamas terp metu senumo iszgtdyti nuo iMsivertiįO| o
ju 25 metu yia gana paliudinancziu.
diržo neneszioją 2 metu.
1.
Su Tok;ais paliudyn ai> dtlko ture’nm da vilkinti ir mateitl ant rodos pas Dr
O’Malley, kuris tave 1 El 211 RES l
K A ir ratai ys. kas tau kenkia, ir gerfanšl
nda kaip gali pasveikti. Geriau jasmatdik it-s 15- metines praktikos irnebuai pavojuj*

Pasikalbėjimas - Ypatiszkai ar per Paczja,
Atsiusk adresu ir marke už 2c. o.prisiunsimknygute su abrotdeis apieiaailerinaa
užpeczetytame kojierte.

Dr. Alex. O’Malley

2104 Carson Street S. S. 158 Washington Street
Wilkes-Barre Penna.
Pittsburg, Pa.
Kur Lietuvhzkai ir Ltnkiszkai Fusikalbaroa ir sueirasatoma.
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Godotinoms Tautiszkoms ir
Bažnytinėms Draugystėms iszdirbame
Karūnas, Amerikoniškas Vėliavas.
Sarpas, Juostas, visokios ruszies,
auksinius ir metalinius ženklelius
Uniformas, Kepures ir Marszalkoms
parėdus.
Adresuokite sziteip:

T. I. Andruszcvicz & Co.
1421 DivisionSt., Chicago, III.

__________

šzimo maldo;
f

matiky te art

prietelije, n

“pagonis”,b

(Jjugg

Nemokėk dykai 810.00,
Apsigarsintoju. Jeigu apser
gate liga, tai eikite pas savo
miesto daktara.
Jaigu turi dantų gėlimą: kor
nūs ant kojų, tai gausi po 5^
gyduole. Jaigu nepagelbetu
bus sugražinti piningai. Teip
gi iszsius placzes informacijas
no ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradymas ir
nupuczkave veidai. Tukstanczei dekavoja už dyka rodą.
Raszyk tuojaus ant adreso:
Gratis Specialists
Box 106 Sta. W. Williamsburg
Brooklyn, N. Y.
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Maistas del G Y pat u Randasi Bleszineje už 10c.
Pirkite Bleszine szendie. Parsiduoda Sztorose.
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